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April 2020
Rob van Swieten - 1 april 2020
De een al jongen de ander nog op nest, of zelfs alweer verlaten met achtergebleven eieren.
De ganzen storen zich niet aan de voorbij lopende wandelaars met hond zo als recht voor
ons huis een nest van de grauwe gans. Vanaf dat punt tot aan ongeveer ter hoogte van de
Houtwal 11 broedparen, ook de knobbelzwanen heeft een mooie plek gevonden om te
broeden . Dit paartje is volgens mij die van de begraafplaats van de afgelopen jaren.
Gewoon even een klein rondje levert ook leuke waarnemingen op.

Henk Bouwman - 1 april 2020
Blauwborst en Baardmannetje in Arkenheem.

Rob van Swieten - 1 april 2020
Thuis wat rommelen kom ik een laadje tegen waar eigenlijk spulletjes in liggen waar ik
waarde aan hecht maar verder niets mee doe ,zoals halve guldens uit 1928,mijn eerste
melktand enz. Maar ook een braakbal gevonden in 1997 in het Horsterwold in Flevoland.
Best grappig en en denk ik deze ook niet meer zal vinden. Ooit een broedvogel in Nederland,
laatste geval op de Veluwe jaren 80 meen ik. Welke soort roept u maar ik weet het. Oude bal
dus.

Henk Bouwman - 1 april 2020
Onze nationale vogel.... de grutto.

Pieter Biezenaar - 2 april 2020
Lidmaatschap Vogelbescherming, Natuurmonumenten, Staatbosbeheer, IVN, WWF,
Milieudefensie en Greenpeace opgezegd. En er volgen meer van dat soort clubjes van
vogelknuffelaars die mede schuldig zijn aan deze vervuiling. Moet niet gekker worden.

Rob van Swieten - 2 april 2020
Zwarte roodstaart ook weer terug in het centrum. altijd mooi om het geluid weer te horen,
verleden jaar niet zoveel aantallen in de stad dus benieuwd voor dit jaar.
Henk Bouwman - 2 april 2020
Groene specht op algemene begraafplaats in Zutphen....

Henk Bouwman - 3 april 2020
Blijf gezond iedereen....
IJsvogel

Rob van Swieten - 4 april 2020
Vrienden worden met een knobbelzwaan vereist nog al wat. Al een poosje volg ik een paar
knobbelzwanen op de Hoofdgracht( waarin de meesten in de volksmond het de Berkel
noemen, maar dat is toch echt niet zo) zo,n beetje aan het einde van de middag ga ik dan
aan de kant zitten en komt ze soms lekker dichtbij. Dit onder het genot van een oud stukje
goed gedroogd broodkruimel en niet teveel. Vier meter bij me vandaan blijft de grauwe gans
dan lekker op zijn nest. ( inmiddels vier eieren) . Op een avond was het even voor het
mannetje niet tof ( wij zouden zeggen jaloers, maar hier meer opkomen voor) . Geheel
onverwachts kwam ze van een kant aanvliegen die ik niet verwachtte daar ik eerder zou
denken dat het de richting zou moeten zijn vanaf het nest. Maar dat was niet zo. Helaas
geen foto,s daarvoor het ging zo snel. Heel even met de vleugel lekker wijd uit als dreiging,
was het tij was snel gekeerd toen hij in de gaten had dat er geen dreiging was, maar lekker
hoor zo even met de vogels bijna een zijn. En van de fuut genoot ik ook wel hoor maar die
was wat afstandelijker.

Bart Mendelson - 6 april 2020
Zanglijster? Tjonge, zingen kan ie.

Aart van den Berg - 6 april 2020
Zwarte roodstaart op de Mars, vlakbij m'n huis bij de brug.

Harry Gelderman - 7 april 2020
Meestal ver weg.

Henk Bouwman - 7 april 2020
Toen deze rakker nog op de algemene begraafplaats zat.....

Harry Gelderman - 7 april 2020
Roodborsttapuit.

Harry Gelderman - 7 april 2020
Het is maar afwachten of je hem kunt spotten. Dat geluk had ik vanmiddag.

Aart van den Berg - 8 april 2020
Tropische dag op de Mars. Twee valkparkieten vliegen voorbij....

Mary Mombarg-Post - 8 april 2020
heeft een link gedeeld.
Liken is lief Beleef de Lene kerkuil!.
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/wachten-op-het-eerste-ei
Gerrit Rensink - 8 april 2020
Vanavond tussen de Hoven en de Rammelwaard een Bruine Kiek gespot.
Nog iemand anders deze waarneming gedaan?
Tim Wengelaar - 8 april 2020
Tijdens mijn controle op het dak van de Walburgiskerk, zag ik deze arme jonge dodaars
liggen. De 2 daders zaten bovenin de toren mij in de gaten te houden.

Bruno Depover - 8 april 2020
heeft een link gedeeld.
Ontdek.
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/raven-en-kraaien-van-godenvogels-totduivelskinderen
Pieter Biezenaar - 9 april 2020
Fouragerende Wulp tussen Eefde en Harfsen.

Vera van den Anker - 9 april 2020
De eerste boerenzwaluwen hoog boven onze tuin zojuist.
Marcel Pietersen - 10 april 2020
Afgelopen week bij de Vijver (tegenover de kantine van de hockeyvereniging). Mannetje en
vrouwtje Carolina eend. Prachtige eenden om te zien.

Karlijn van Stijn - 8 april 2020
Hoe mooi...

Henk Jan Hof - 10 april 2020
Tijdens mijn dagelijkse vogeltellingen zie ik her en der losse mannetjes Wilde eenden,
wakend en alert. Vrouwtje zit dus te broeden. Bij andere nog niet broedende vrouwtjes zie je
vaak meerdere mannetjes. Voor deze vogels moet het broedseizoen nog beginnen denk ik.
Prachtig hoor die eendjes, jammer dat de aantallen zo teruglopen.

Henk Jan Hof - 10 april 2020
Grauwe Gans, een vrouwtje, met kleurring LGR. Gezien op 4 april 2020 in de Ooyerhoek.
Geringd op 16 juni 2013 als volwassen exemplaar bij de Vijver. De ring is door diverse
waarnemers 63 x afgelezen. Bijna een echte stadsvogel. En daarom nu zo oud geworden.
Honderden geringde ganzen zijn uit regio verdwenen, mogelijk door afschot.

Rudie Knol - 11 april 2020
Vanmorgen langs de Berkel het ijsvogel mannetje mogen fotograferen.

Bart Mendelson - 11 april 2020
Is dit de Taigarietgans? Kennelijk de Toendrarietgans
Mist duidelijk deel van vleugel. Bij de vijver.

Gerjo Horsman - 12 april 2020
Speciaal voor de Paasdagen.... ipv paashazen ;)
Na heel wat dagtripjes, vele pogingen de afgelopen jaren dan toch eindelijk mooi voor de
lens gekregen... en niet eens hartje winter maar paar weekjes terug... De Baardmannetjes
(Nijlkerk).
Zowel Meneer, mevrouw en gezamenlijk op de plaat kunnen zetten.
Fijne Pasen allen...

Harry Gelderman - 12 april 2020
Fuut in de Berkel.

Harry Gelderman - 12 april 2020

Gerrit Rensink - 13 april 2020

Even geen vogels, maar hoe mooi is onze
Rammelwaard.
Rob van Swieten - 13 april 2020
Het weekend maar eens thuis bij de partner die ook even 2 dagen vrij is uit de zorg. Dus wat
wat foto,s van verleden week o.a. Omgeving landgoed Poll en begraafplaats in Zutphen.
Deze week weer starten met de 1e mustelling en de watervogeltelling staat ook weer op het
prog. De wilde eend met jongen was tegenover ons huis bij de hoofdgracht. Ik wens jullie
allemaal nog een fijne maandag en pas op jullie zelf is deze wat vreemde tijd.

Gaai

Boomklever

Roodborst

Koolmees

Spreeuw ( weer wat aardig aantal broedparen in
Zutphen)

Mooi overzicht zo, grauwe gans.

Wilde eend met jongen

Grote bonte specht

Haas

Staartmees

Tjiftjaf

Witte kwikstaart

Ringmus, altijd leuk om weer tegen te komen

Vink

Geelgors, paartje zit er al veertien dagen

Henk Jan Hof - 14 april 2020
Gisteren een paar Knobbelzwaan bij langs geweest. Tijdens uitlaten van de hond had ik al
gezien dat beide vogels een ring hadden. Nu de ringen af kunnen lezen. Man PR51 en
vrouw KT64. Hij geringd in 2017 en nu terug op ringplaats. Vrouw KT64 is geringd als jong in
2016 en nu terug op de ringplaats in Zutphen.

Rob van Swieten - 15 april 2020
Kleine rondje op de fiets, richting Warken, hier een daar een kleine karekiet,
roodborsttapuit,een paartje visdieven, kievit op nest bij de ijsbaan. Aardig wat paren schat 10
a 12, nog niet allemaal druk. Verder gewoon lekker even genieten. Vraag me wel af waar de
buizerds moeten zitten ter hoogte van het Kerkpad.

Arnoud Mark De Boer - 16 april 2020
We hebben expres vlastouwen ontward in de tuin gehangen dit is mooi nestmateriaal voor
de vogels......
https://www.facebook.com/arnoudmark/videos/2884695351566808/
Anneke Otten - 16 april 2020
Vandaag had ik geluk...goede stoppen en camera bij me.

Rob van Swieten - 18 april 2020
In Nederland kennen we een aantal kraaiachtigen. Hier een paar ervan. Van de notenkraker
heb ik zelf geen foto (. Terwijl die in 1995 in Zeewolde voor mijn deur in het plantsoen zat) en
van de huiskraai een soort die in 1994 voor het eerst in Hoek van Holland was gezien is per
schip daar terecht gekomen en als exoot beschouwd. In 2013 zijn die paar aantallen geruimd
middels een gerechtelijke uitspraak toen.
1 foto is genomen in Ierland die van de bonte kraai en 1 foto in Flevoland tijdens het ringen
van raven die ik volgde. Alle andere zijn uit Zutphen. Van deze kraaiachtigen broed alleen de
kauw in boomholten en of nestkast

Raven juv. Hier al bijna 1000 gr.

Kraai

Bonte kraai komt nog maar sporadisch voor in nl.
als niet broedvogel.

Roek

Roek op nest.

Kauw bij nestplaats.

Kauw

Ekster

Gaai

Rob van Swieten - 18 april 2020
Kijk foto 1 of ik niemand uit te leggen wat daar gebeurd. Maar als buren je kinderen mee
laten kijken , foto 2, vind ik echt schaamteloos.

Rob van Swieten - 19 april
Zo thuis weer even opwarmen was toch wat fris vanmorgen tijdens het tellen van de
stadsvogels in Zutphen. Op de fiets uiteraard. Op 12 punten vijf minuten tellen. Het z.g. MUS
project, Meetnet Urbane Soorten. Meesten punten in centrum van de stad op verschillende
locaties.

Rob van Swieten - 19 april 2020
Even MUS ( Meetnet Urbane Soorten) , laatste punt.

Gerjo Horsman - 19 april 2020
Genieten...

Rob van Swieten - 20 april 2020
Hij zingt weer mooi de nachtegaal.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/1491571717683858/

Rob van Swieten - 20 april 2020
Voor wie het niet ziet.

Rob van Swieten - 20 april 2020
Over gedrag van vogels iets lezen is leuk, maar eerst zelf ondervinden en kijken of dat ook
beschreven is( meestal wel) is veel leuker. Kwam erachter dat ik van sommige soorten weer
wat gedragingen vergeten was of vervaagd omdat ik ze minder zie. Dus maar even rondje
Mars (industrieterrein) gemaakt om wat soorten weer even te volgen de komende tijd. Leuk
daar zijn o.a. de braamsluipers, grasmussen een nachtegaal (alleen niet op de foto) en
andere soorten die ik op mijn lijstje heb staan om weer wat aandacht aan te besteden zoals
o.a. Paapje. Gewoon weer eveneens update voor jezelf zodat je weer weet waar je over
praat, en er is nog zoveel te leren, wat ik geen straf vind. Planten ga ik niet meer redden
sorry dad. Dus zondag maar eens terug voor Denpasar soorten om daar wat tijd in te steken.

Restant konijn of haas ik denk konijn.

Schedel haas of konijn ( nog even meten)

Gele Kwikstaart

Putter

Gerjo Horsman - 20 april
Winterkoning...

Henk Bouwman - 20 april 2020
IJsvogelfeestje afgelopen zondag...

Michel Klemann - 22 april 2020
Met zo'n klein cameraatje zonder zoeker is het altijd maar afwachten hoe of die beesten er
uiteindelijk op staan. Vanmiddag vloog er een koninginnepage heen en weer over de dijk bij
het Gelders Hoofd. Een heleboel foto's gemaakt en slechts op twee plaatjes stond die erop.
Dit was de beste.
Een ander probleem was dit hoog overvliegende groepje van 13 kraanvogels in de buurt van
Klarenbeek. Zelfde verhaal, met tegenlicht en zonder zoeker toch maar een aantal pogingen
gewaagd. Best aardig gelukt toch.

Koninginnenpage

Kraanvogels

Rob van Swieten - 23 april 2020
Om als soort te overleven, kan je je geen ziektes veroorloven en energie verspillen. Dat lijkt
allemaal dramatisch maar is wel een middel om dat tegen te gaan. Zo worden jongen
opgegeten door “ broertje of zusjes” als die in groei achterblijven of door voedselhebrek of
als je het niet overleefd het nest uit geknikkerd. Zo kijk ik altijd weer op plekjes in mijn tuin
hoeveel het er niet gehaald hebben. De teller staat nu op 2 wat eigenlijk nog best mee valt.
Het lijkt dramatisch maar dat is nu eenmaal zo geregeld in onze natuur. Dat is het leven in
o.a de vogelwereld. Zo heeft ieder levend element zijn regels en natuurwetten

Bart Mendelson - 23 april 2020
Nog aan het sparen voor een telelens maar deze foto's van een fuut die zijn jong voert wilde
ik jullie niet onthouden.

Rob van Swieten - 23 april 2020
Hier klopt iets niet maar wat moet ik nog uitzoeken, of de uil heeft een jong of jongen ( maar
niet gezien en of nog gehoord) of geen jong of jongen. afgelopen zondag met tellen zat een
ouder niet ver van het nest in een boom en om 09:00 riep het vrouwtje en zat voor in de
nestholte. Vandaag sleept er een andere bezoeker met een takje de holte. Blijf me verbazen.

Rob van Swieten - 24 april 2020
Genoeg te horen, maar fotograferen gaat minder.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/1495069650667398/
Rob van Swieten - 24 april 2020
Zo lekker op tijd een ronde gedaan Voorstonden. Meer ging helaas niet door de rugklachten
die nu wel de vormen van irritatie gaan aannemen vooral door korte slaap maar dat is een
andere verhaal. Veel gezien en gehoord ondanks dat de vogels niet echt mee werkten voor
een plaatje. Ook niet te gek veel soorten kwam niet boven de 30 uit tijdens dit rondje.
Maar leuk was het wel en prachtig weer. Vandaag nieuw weer dit jaar de tuinfluiter. En ook
leuk, ver een roepende raaf.

Erna de Vries - 24 april 2020
Dag, ik ben lid geworden van deze groep.
Met mijn zoon vond ik van de week een buidelnest, waarschijnlijk was het uit een boom
gewaaid door de harde wind.
Zou dat van een buidelmees kunnen zijn?
Of zijn er nog andere vogels die zoiets maken?
Michel Klemann - 24 april 2020
Maart en april zijn de maanden dat de meeste doodgereden kerkuilen gemeld worden. Sinds
januari 2000 zijn er via waarneming.nl, alleen in Gelderland al, 753 kerkuilen als
verkeersslachtoffer gemeld.
Afgelopen zondag vond ik dode kerkuil bij Brummen langs de N348. De vogel was geringd.
Doorgegeven op www.griel.nl kreeg ik al snel een mail terug dat de vogel op 25 sep 2019 als
nestjong geringd was vlak bij Bronckhorst aan de overkant van de IJssel.
Gisteren lag er weer een dode Kerkuil langs de weg, en ook deze had een ring om de poot.
Deze vogel lag in de berm van Den Elterweg, op het knooppunt van de N348-N314. Dat is
daar vlak bij het ziekenhuis van Zutphen. Ook dit was een jonge vogel. Geringd op 16 sep
2019 als nestjong in Cortenoever.

Bart Mendelson - 25 april 2020
Opmerkelijk dat de fuut die de vis brengt (ik neem aan de man) zijn veren pas verzorgd
nadat hij de vis heeft afgeleverd.

Aart van den Berg - 27 april 2020
Geen foto, maar de gierzwaluwen zijn er weer in Zutphen.
Jeroen Kuipers - 27 april 2020
Gisteren stukje gefietst en gewandeld. Eerste boomvalken en koekoek bij de blekdijk, waar
in een slootje ook een paartje carolinaeenden zwom. Langs de watertjes ook de nodige
libellen en juffers; vuurjuffer, glassnijder, lantaarntje, platbuik, weidebeekjuffer en bruine
winterjuffer. Langs bloemrijke bospaden gelukkig tientallen vlinders; oranjetipje,
citroenvlinder, landkaartje, atalanta, klein geaderd witje, bont zandoogje, gehakkelde aurelia
en boomblauwtje.

Boomvalk

Boomvalk

Carolina eend

Platbuik

Havik

Vuurjuffer

Machteld Braam - 27 april 2020
Is er hier iemand die het aandurft om komende week onder de dakgoot van mijn huis
(Vorden) een gierzwaluwkastje/plankje op te hangen?
(én die een ladder van 6 meter heeft én misschien ook een fatsoenlijk werkende
boormachine...)
Na de recente renovatie vh huis zijn de 2 vaste nestplaatsen vervangen door 2 nestplekken
ad zijkant vh huis. Ik begreep van een gierzwaluwwebsite dat gierzwaluwen toch moeite
kunnen hebben om die nieuwe plek te vinden. Bovendien kan ik nu niet meer vanuit mijn tuin
de belevenissen van mijn geliefde giertjes volgen! Vandaar dat ik toch een nestkastje erbij
wil.

Machteld Braam - 28 april 2020
Zonet voor het eerst een geringde mus in mijn tuin gezien! Dat blijkt een heel project te zijn,
ik had er nog nooit van gehoord.
Ik wil de waarneming doorgeven op de betreffende site, maar heb ik de kleurencombi juist?
Ik dacht:
Linksboven groen / Linksonder groen / Rechtsboven zilver / Rechtsonder zwart

Jeannette Bekkers - 29 april 2020
Ik zie dit voorjaar ook opvallend veel gele kwikstaarten, of ligt dat aan mij?

Jeannette Bekkers - 29 april 2020
Putter(s) in mijn tuin. Plukt stukjes van mijn hei en laat ze daarna vallen.

Rob van Swieten – 29 april 2020
Michel had er al een verhaaltje over. Ben benieuwd hoeveel dat er in Nl gaan worden . In
Duitsland al veel aantallen gemeld.
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/raadselachtige-infectieziekte-teistert-pimpelmezen

Anneke Otten - 30 april 2020
Het is niet de bedoeling dat vogels suiker eten. Deze pikte echter de suikerzakjes van
tafeltjes. Dit zakje was gesloten . Het zakje wordt vakkundig opengemaakt.

Mei 2020
Erwin Stegeman - 1 mei 2020
Deze torenvalk komt bijna iedere dag op bezoek om een muisje mee te pikken.

Harry Gelderman - 1 mei 2020
Welke soort is het? Knobbel???

Aart van den Berg - 2 mei 2020
Zwarte Stern tussen de Visdiefjes in prachtkleed.

Aart van den Berg - 2 mei 2020
heeft een link gedeeld.
https://www.ukrant.nl/de-grutto-is-de-nieuwe-dodo/
Ter overdenking, tijd voor masterplan Grutto in de
uiterwaarden?
Jaco Beeuwkes - 3 mei 2020
https://www.facebook.com/jaco.beeuwkes/videos/10158514160582664/
Rob van Swieten - 4 mei 2020
De eerste controle van de sv in Zutphen. Flinke knapen al. Kunnen zo wel eens van 18/20
april zijn misch nog iets vroeger maar dat weten we pas na het meten. Drie jongen
slechtvalken dus. 1 ei niet uitgekomen.
Dank aan Arjan voor de foto.

Gerrit Rensink - 4 mei 2020
Vanavond mogen genieten van deze jagende boomvalk.

Anneke Otten - 5 mei 2020
Gisteren kwam ik deze vogeltjes tegen tijdens de wandeling.

Rob van Swieten - 4 mei 2020
Het is wel niet in Zutphen maar te leuk om te delen. Via vrienden kwam deze opname uit
tuintje in Amsterdam. Vogels zijn vindingrijk voor het pikken van nestmateriaal.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/1503619943145702/
Henk Jan Hof - 5 mei 2020
Vandaag in Zutphen op zwanenronde geweest. Diverse vrouwtjes zitten nog te broeden. Een
paar is de eieren kwijt, net voor het uitkomen. Dat was vorig jaar op precies dezelfde plek
ook al aan de hand. Frustrerend. Één paar verloor in een dag of tien zes van de negen
pullen. In Zutphen kon ik tot nu toe zes paren met een nest vinden. Drie paren houden een
territorium bezet en zijn niet overgegaan tot nestbouw.

Aart van den Berg - 5 mei 2020
Een prachtig gebied, maar wat zitten er eigenlijk verdacht weinig vogels. #Rammelwaard

Jeannette Bekkers - 5 mei 2020
kneu met nestmateriaal in mijn appelboom.

Rob van Swieten - 6 mei 2020
Zo de kleine is ook weer een week terug weer voor het derde jaar t.o. huis.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/1505362009638162/
Alice Megens-Sotthewes - 6 mei 2020
Er zit op mijn oprit een jonge duif.....de moeder heeft zich sinds een kwartiertje bij het jong
gevoegd. Kan geen nest vinden.....Wat nu?????
Veel katten in de buurt.....
Heb amivedi al gebeld, krijg een bandje zodat ze mij misschien terugbellen...... Het beestje
zit er al sinds vanochtend tien uur... Nu nèt pas vergezeld van mama (neem ik aan).
Heb inmiddels, zoals werd aanbevolen, een nestje gemaakt en op ongeveer 2.m hoogte
tussen de takken van de taxus gehangen. De plek waaronder het duifje gevon den werd. Op
hoop van zegen!

Erna de Vries - 7 mei 2020
Dilemma:
Jonge kraai in de tuin, is bij de buren tegen een overkapping aangevlogen.
We hebben geprobeerd hem achter in de tuin te laten zodat de ouders hem zouden voeren,
maar de kat van de buren probeerde hem te grijpen.
Wat is jullie advies?
Cees Brake Brake - 7 mei 2020
Ik woon op bronsbergen en vraag mij af wat er over is van de betonnen muur bij het
bronsbergermeer door jullie gemaakt voor de oeverzwaluwen?

Bart Mendelson - 8 mei 2020
Grote bonte specht, Thorbeckesingel

Arnoud Mark De Boer - 8 mei 2020
Wie heeft een idee welke soort vogel dit is, ik heb mijn twijfels.....

Inez Weijer - 9 mei 2020
Bestaat er een app voor vogelgeluiden die werkt als een soort Shazam: dat je je telefoon een
geluidsopname laat maken en dat de app de vogel herkent? Zoiets als PlantSnap, maar dan
anders?
Dick van Hoffen - 11 mei 2020
Grasmus een de maaltijd, 9 mei Everdingen.

Bart Mendelson - 13 mei 2020
Ik zag Canadese ganzen wegvliegen en een pul achterblijven. Is dat idd een pul van de
Canadees en waarom zouden die hem/haar achterlaten? Er was niets om van te schrikken
dat ik zag.

Henk Jan Hof - 13 mei 2020
Een Knobbelzwaan paar is een paar dagen na het uitkomen van de eieren met de jongen
van de nestplek vertrokken, een naburige woonwijk in, op 550 meter afstand van het nest.
Dit paar wordt al verscheidende jaren gevolgd. Met het jaar lijkt dit paar minder jongen te
krijgen. Is dat inherent aan leeftijd oudervogels?

Erwin Stegeman - 14 mei 2020

Aart van den Berg - 14 mei 2020
Gisteren een rondje 'overheden' gebeld over het #weidevogelbeheer in de #Voorsterklei en
#Cortenoever, de dramatische vogelstand en de daarmee samenhangende droogte. Tijd

voor Operatie Limosa in de uiterwaarden. Bedroevend weinig weidevogels. Dat kan en moet
beter! Wie doet mee?

Anneke Otten - 15 mei 2020
In en nabij Zutphen, Eerbeek.

Erwin Stegeman - 15 mei 2020
Grote bonte specht.

Henk Jan Hof - 15 mei 2020
Voor zwanen op pad geweest. Bij twee paren zag ik kuikens, net uit. Op weg er naar toe zag
ik de ruziemakers op de foto. Een drie jaar geleden geringd jong is terug in Leesten Oost en
heeft elke dag mot met zijn buurman. Ze draaien rondjes om elkaar heen, tot een echte
confrontatie kwam het niet.

Rob van Swieten - 16 mei 2020
De partner van KS71 ( knobbelzwaan) al even niet gezien, 14 dagen geleden zwom de
vrouw alleen en gehaast richting het nest waar ik eigenlijk vanuit ging dat de man in de buurt
was. Eergisteren wel vr met 5. Juv gezien, Ie eerder bericht. Echter om op zoek te gaan naar
evt. partner zag ik de KS71 met juv ook nergens. Dat zegt nog niets natuurlijk maar vond wel
ongeveer 4 m hemelsbreed van de oude nestplaats een dood jong. Oorzaak? Niet gezien
vanmorgen om half acht. Dus nu afwachten of beest met jongen toch mogelijk al elders is, in
de stad alles afgezocht mat helaas nog niet gevonden. En tijdens het afzoeken komt weer
een andere soort gezellig op bezoek ( bruine rat) en neemt de meeuw ( kleine
mantelmeeuw)een hap uit een weer ander dood wezen. En na druk alarmerende ouders
kwam voor ik deze jonge merel ik te laat, een andere vogel had hem al te grazen genomen.
Maar zo is de natuur nu eenmaal. Weer een bizar ochtendje.

Rob van Swieten - 16 mei 2020
Hebben we ook nog leuk nieuws ? Ja wel weer wat oud maar 5 mei zijn de jonge
slechtvalken geringd. Het zijn twee jonge vrouwtjes van 22 en 23 dagen oud (5/5). 1 ei is niet
uitgekomen. Dank aan Florence, Arjan en Peter. We hopen volgend jaar op een webcam,
maar dat loopt nog.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/1514103295430700/

Mirrin Lans – 17 mei 2020
heeft een bericht gedeeld.
https://www.facebook.com/339011807238/videos/379262926323369/
Bijzonder..
Joke Beulecke - 17 mei 2020
Vandaag gezien langs de IJssel, ter hoogte van het Twentekanaal, een gele kwikstaart.
Helaas heb ik haar vanuit de kajak niet kunnen fotograferen.
Mirrin Lans - 17 mei 2020
Trots op mijn mooie foto´s.. Prachtvogels.

Inge ten Cate - 17 mei 2020
Wij hebben al jaren een steenuilenkast in de boomgaard.
Elk jaar worden er tussen de 3 en 5 jongen groot gebracht :-)
Dit jaar waren er 5 eieren en die zijn allemaal uitgekomen.

Vorige week zagen we de kuikens voor het eerst te midden van een overvloedig buffet
Deze week stond er vogel (mus?) op het menu.

Steenuil-eieren zijn wit en nagenoeg rond.

De kuikens zijn hier zo'n 4-5 dagen oud. Ik telde
26 muizen, het zullen er iets meer geweest zijn.

Eén week later, anderhalve week oud, ze groeien
als kool. Moeders kan ze onmogelijk allemaal
warm houden :- Wat er op het menu stond weet
ik niet, een mus??

Benny Middendorp - 18 mei 2020
Scholekster broedparen in de stad gezocht
In verband met langjarig kleurring onderzoek aan Scholeksters ben ik op zoek naar
broedende Scholeksters in de steden Deventer en Zutphen (incl. industrieterreinen). Ze
zitten vaak in de omgeving van sportvelden. Enkele broedparen zullen al kuikens hebben.
Doel is de broedgevallen in beeld te krijgen en zo mogelijk kuikens van gecodeerde
kleurringen te voorzien (dakbroeders: zodra de kuikens op de grond komen). Heb zelf een
inventarisatie ronde gemaakt, maar niet alle gebieden kunnen bezoeken. Broedplaatsen
kunnen ook via pb naar mij worden gezonden. Dank.
https://www.chirpscholekster.nl/werkgroepen.php

Dirk Kranendonk - 18 mei 2020
We waren verguld met de eerste keer dat er lijsters in onze tuin kwamen broeden. Vorige
week was er gekrakeel omdat merels zich met het nest kwamen bemoeien. Lijsters joegen
merels weg en andersom. Er zat ook afwisselend een merel en een lijster op het nest.
Terugkijkend moeten toen de eieren uitgekomen zijn. Inmiddels worden 4 florerende jongen
gevoed door zowel lijsters als een merel. Ook de poepzakjes worden door beide opgeruimd.
Dit alles in volkomen harmonie. Gebeurt dit vaker zo?

Rob van Swieten - 19 mei 2020
Afgelopen vrijdag zat de knobbelzwaan vr. KS71 nog met haar jongen in de Hoofdgracht.
Echter nu is van dit beest niets meer vernomen. Op zaterdag vond ik een dood jong. De man
van dit paar was al drie weken niet meer gezien ( info. van een bewoner op locatie daar).
Maandag nog in de stad alle wateren afgezocht en door iemand anders nog verder tot aan
Warken (dank Gert Van Den Boezem) je vraagt je af waar blijft zo,n beest met kleine jongen.
Wie weet worden de beesten nog gevonden ergens Voordeel is nu zeker dat ze een ring
draagt . Ook bij de dierenabulance is de vraag uitgezet maar nog geen antw. Het blijft een
vreemd verhaal maar zonder iets feitelijks kan ik er ook niets van maken. Tijdens het zoeken
rondom de stad wel nog wat leuke foto,s kunnen maken en zelfs contact met lokale
bewoners of zij iets gezien hadden. Dus behalve het zoeken ook leuke andere soorten even
langs geweest.

KS71 met Juv op vrijdag j.l.

Hier nog in het vroege voorjaar voor mijn huis.

Rob van Swieten – 19 mei 2020
Zondag watervogel telling met Florence in de stad gedaan. De kleine gebiedjes zijn Grote
gracht (1) Oude begraafplaats (2)en Vispoortgracht. (3) De vijver hoort er ook bij maar die
doe ik later deze week. Geen grote aantallen in soorten 10 s (1), 7s (2), 5 s(3)
De aantallen ex. zijn ook wel verschillend waar met name de aantallen exemplaren van de
grauwe gans in het tel gebied de oude begraafplaats het grootst was. Dit komt vooral door
het naastgelegen veld. Totaal daar alleen al 186 waarvan 91 jonge pullen. In twee
telgebiedjes waren kleine karekiet te horen maar in aantallen niet noemenswaardig. Ook de
tafelend was aanwezig die al weer wat aantal jaren verblijft in de grote gracht. Ook waren
grote verschillen te zien in meerkoet jongen en futen. De kleine mantelmeeuw doet
regelmatig de grote gracht aan om voedsel te zoeken. Van de grauw ganzen waren een paar
halsband ring aflezingen, die via de app bord ring gelijk konden worden in gevoerd dat waren
ZJH, FPL, REU (buiten een telgebied) en RHE. Al met al verwachte soorten voor de
gebieden .

Watervogeltelling zondag
17 mei Vispoortgracht gracht

Oude begraafplaats

Juv merel probeert weer op de kant te komen

Meerkoet

Mooi beschut, wilde eend vr

Fuut

Tafelend man

Juv meerkoeten

Gerjo Horsman - 20 mei 2020
De visjes worden groter...

Aart van den Berg – 21 mei 2020
heeft een bericht gedeeld.
Het kan wel!
https://www.facebook.com/109594637361027/posts/136488504671640/
Inge ten Cate - 21 mei 2020
Het moment dat je je adem inhoud....
Onze auto en aanhanger en eigenlijk alles in de loods worden ondergepoept met grote witte
flatsen, dus hebben we de camera weer bij de kerkuilenkast opgehangen....
Het zijn er TWEE!!!
Geniet ook van de prachtige zang.
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2765984450178137/
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2765984560178126/
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2765984693511446/
Benny Middendorp - 22 mei 2020
Kieviten Zutphen ijsbaan
Jaarlijks ring ik met Fons (dank voor de toestemming) de Kieviten binnen de hekken van de
ijsbaan in Zutphen. Net zoals elders in het land zijn vele kuikens gestorven door droogte (bij
enkele ook in eifase predatie). Vandaag 3 kuikens kunnen kleurringen, helaas ook 3 niet
kunnen vangen, maar dat gaat over 2 weken vast goed komen... en dan meteen wat locaties
langs voor Scholekster kuikens...

Marc Kastermans - 21 mei 2020
Zit er ineens een grauwe klauwier naast de roodborsttapuit ..

Harry Enzerink - 22 mei 2020
Klimtoren politie school Revelhorst is nu een ooievaar op aan het broeden.

Henk Bouwman - 23 mei 2020
Boomklever.....
ISO320
1/640
200mm
F4
Sony RX10 M4

Trudy Klein – 24 mei 2020
heeft een bericht gedeeld.
Vogels in de klas - 20 mei
Lieve volgers... wij willen jullie om een gunst vragen. Zouden jullie dit berichtje willen delen
voor ons.
Overal in Nederland verschijnen plakstrips rondom bomen waar processierupsen in zitten.
De mensen denken hiermee van deze rupsen en hun haren af te komen.
Wat er echter gebeurt is dat de 1e rups die in dit plaksel terecht komt zo erg schrikt dat hij
meteen al zijn haren afschiet. En dit betekent gevaar voor alle andere rupsen die ook
beginnen te schieten. Dat is juist precies het tegenovergestelde van dat wat deze mensen
willen bereiken!
En wat nog erger is... alles blijft eraan vastplakken. Dus ook vleermuizen, insecten en zelfs
vogels wanneer ze er met hun veren mee in aanraking komen.
Er zijn zoveel vogels die nu ontdekken dat deze rupsen te eten zijn en hoe ze van die haren
af moeten komen.
Laten we alsjeblieft de natuur zijn gang gaan dan komt het echt allemaal goed. Ook al
moeten we even geduld hebben voordat alle rups etende vogels ontdekt hebben hoe ze die
haren wegwerken.

Janny Grevelink - 23 mei 2020
Wie weet iets over de oeverzwaluwen bij Bronsbergen?
Janny Grevelink - 23 mei 2020
Hoe kan het, dat in ons vogelhuisje de koolmezen vlak voor het uitvliegen zijn gestorven?
Droogte?
Johanne van Gils - 24 mei 2020
Vraag over koolmeesjes,19 dagen.
Ik heb vanaf gistermiddag niets meer gezien of gehoord rondom het nestkastje en de tuin.
De koolmeesjes zijn nu 19 dagen. Ik lig ivm chronisch ziek in de middag op bed en het kan
dat ze toen zijn uitgevlogen. Ik verwachtte dat jonge koolmeesjes de eerste dagen in deze
tuin zouden blijven.....Het is nu stil, geen ouders EN geen jonge koolmeesjes. Vanmorgen
weer de kat van de buren weggejaagd.
Is het te vroeg om in het kastje te kijken? Of nog even geduld hebben, wat is wijsheid?
Aart van den Berg - 26 mei 2020
De Zwarte Roodstaart bij het Koelhuis heeft het druk met zijn jong.

Anke van Striep - 26 mei 2020
3 jonge, puberale, steenuiltjes bij de buren.

Henk Bouwman - 26 mei 2020
Houtduif.

Janny Grevelink - 27 mei 2020
Tot onze grote verbazing zat de koekoek vanochtend in onze wilgenboom.

Anneke Otten - 29 mei 2020
Wie weet de naam van de eerste vogel.

Henk Bouwman - 30 mei 2020
IJsvogel dame op de uitkijk.

Arnoud Mark De Boer - 30 mei 2020
Eksters met elkaar op de vuist..... Ging er hard aan toe....

Juni 2020
Henk Bouwman – 1 juni 2020
Oeverzwaluwen.

Marcel Pietersen - 1 juni 2020
Net in mijn tuin. Voedertijd vader en kind. Mus (Passer Domesticus). Het is me eindelijk een
keertje gelukt om een foto hiervan te maken.

Erwin Stegeman - 2 juni 2020
Karekiet ???

Rob van Swieten - 2 juni 2020
Leuk hoor zo, n koekoek in de stad te horen vanuit je tuin.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/1528619730645723/
Rob van Swieten - 3 juni 2020
Van de week even wat heen en weer geslingerd van Voorstonden naar omgeving
Rammelwaard om wat nesten te checken. Helaas gaat het wat moeizaam met bewegen
maar stil zitten is ook geen optie. De spechten doen het goed, ook enkele knobbelzwanen in
de omgeving hadden al jongen en 1 paar zit nog op nest en kon nog geen jongen
waarnemen. De buizerd moet jongen hebben ( gezien de schijtsporen) maar kon ze niet
zien, toch een lekker rondje kunnen maken.

Benny Middendorp - 3 juni 2020
Scholeksters Ringgroep Deventer Zutphen
Als initiatiefnemer en uitvoerder van Scholekster Ringgroep Deventer e.o. gisteren hele dag
op pad geweest. Diverse plaatsen bezocht, Deventer, Colmschate, Schalkhaar, Terwolde,
Twello en Zutphen. Met name sportvelden bezocht, gelukkig waren de meeste open. Naast
niet bezette (mislukte) broedplekken ook diverse met redelijk broedsucces, soms zelfs 3
bijna vliegende kuikens in één broedsel (Zutphen Kaardebol). Sommige mooi in de vleugels
en die vliegen volgende week. Mooi weer wat kuikens kunnen vangen en kleurringen voor
het landelijk Scholekster onderzoek: https://chirpscholekster.nl/werkgroepen.php
Ringplaatsen: Deventer (Keizerslanden, Rielerenk), Zutphen (korfbalvereniging, Kaardebol).
Er zal nog een vervolgbezoek plaatsvinden, sommige kuikens nog op daken.
Hopelijk kunnen de vogels tot en met uitvliegen goed in de gaten worden gehouden.

Rob van Swieten - 5 juni 2020
heeft de omslagfoto van de groep bijgewerkt.

Rob van Swieten - 5 juni 2020
De omslag foto van Henk Bouwman nu deze maand op de pagina van de vogelwerkgroep
Zutphen. Gaaien voorheen Vlaamse gaaien vallen onder de fam. kraaiachtigen. Het zijn
goede imitators van verschillende andere vogelsoorten. Het lijkt gek maar ook kraaiachtigen
vallen onder de groep zangvogels, met hun gekke imitaties kunnen ze zelf grappige

toonsoorten en melodieën ten gehore brengen. Heb jij ook een vogel gefotografeerd en vind
je het leuk dat jou foto geplaatst wordt, stuur hem mij in een pb met de voorwaarde van een
korte beschrijving van jou beleving en wat je weet over de vogel.

Rob van Swieten - 5 juni 2020
Na het ziekenhuis bezoek, maar even iets leuks, even bij de ijsvogels kijken. Ik ben er 2 x
geweest. 1 om het nest te lokaliseren, ( paar weken geleden) met dank aan Henk B. en een
keer om te controleren of er jongen uitgevlogen zijn. Vandaag dus. Door andere vogelaars
een beetje op sociaal media gevolgd en zo kan je ongeveer berekenen aantal dagen
broedduur en dat de jongen het nest verlaten. Daar kan wel een dag of wat tussen zitten
maar niet heel veel. Eerst maar eens op flinke afstand ( ongev 200 m) en kijken wie wat waar
naar toevliegt. Helaas geen echte super gave foto,s maar wel een leuk filmpje van 13 sec en
van ver genomen. Uiteindelijk vier jongen gezien.en 1 ad.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/1531512130356483/

Loek Gorris - 7 juni 2020
heeft een livevideo gedeeld.
https://www.facebook.com/ecocare.hoveniers/videos/271668413951788/
https://www.emerparkzutphen.nl/
Natuurrijke inheemse bloemenweide met vlinder en wilde bijenplanten...tevens zaden voor
vogels zoals putter of distelvink
Inge ten Cate - 10 juni 2020
We hebben gisteravond de infrarood-camera maar weer eens voor de steenuilenkast gezet
ipv voor de kerkuilenkast. Nou, het was meteen raak en al bijna te laat.
Een half uurtje na plaatsen (rond half 7) kwam de eerste tevoorschijn en al snel kwam de
rest ook.Een vrolijke boel in de boom, het is meteen duidelijk waarom ze takkelingen
genoemd worden. Ze zijn heel even binnen geweest,toen ik langs liep om de kippenren dicht
te doen.
We hebben de camera zo ingesteld dat er 15 seconden-filmpjes gemaakt worden. Als we dat
niet gedaan hadden zou er 1 lange film zijn geweest.
Op het gebruikte geheugenkaartje kan 4GB en dus weten we niet wat er na half 11 is
gebeurd. Duidelijk is wel dat pa en ma uil keihard gewerkt hebben, ze zijn ietwat magerder
dan hun kroost. Ik zou alle filmpjes wel willen laten zien, maar dat gaat dus niet...
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2813208838789031/
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2813213532121895/

https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2813209032122345/
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2813209215455660/
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2813209345455647/
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2813209548788960/
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2813209695455612/
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2813209885455593/
Michel Klemann - 11 juni 2020
Zutphen, Zuidwijken 10 juni 2020.
Zwartkop met een bruin koppie. Het lijkt mij een jonge vogel van dit jaar, maar misschien is
het toch gewoon een vrouwtje. Zowel de jonge vogels als het vrouwtje hebben een bruine
kop. En als er dan weinig insecten zijn, dan stap je als zwartkop over op het eten van
bessen. Niet alleen de dikke houtduiven zijn nu overal volop de bessen van de
krentenboompjes aan het opeten, de zwartkop is er duidelijk ook dol op en als je zo klein
bent, zit je ook zo weer helemaal vol ook.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10221776151173561/
Inge ten Cate - 12 juni 2020
Het blijkt dat we echt net op tijd de camera bij de steenuilen hebben gezet.
Vannacht waren er vaak maar 2 bij de kast, de rest vliegt al van boom tot boom blijkbaar.
De appelboom waar de kast in zit is onderdeel van een boomgaard waar de bomen 10 meter
uit elkaar staan; makkelijk te overbruggen afstanden voor kleine uiltjes.
Gelukkig waren er nog wel 2 filmpjes waar ze alle 5 levend en wel op staan.
Pa en ma blijven prooi aanslepen: muizen, kevers, rupsen en wormen hebben we voorbij
zien komen vannacht.
De ouderuilen hebben wallen tot op hun tenen en zijn mager..
Nog effe volhouden!
kuiken krijgt een kever van een ouder
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2818178104958771/

het zijn snelle lopers met de grote poten
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2818178241625424/
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2818178384958743/
Pa/ma komt met een muis. Het kuiken die 'm krijgt verstopt zijn kop gauw in de kast, zo kan
niemand de muis afpakken.
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2818178531625395/

Vliegoefeningen onder aanmoediging van de parelhoen onder de kast
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2818178688292046/
Ouders worden meer dan enthousiast ontvangen!
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2818178801625368/
5!
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2818178924958689/

Magere ouder vooraan
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2818179081625340/
1 ouder vliegt weer weg, ander komt met lange worm
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2818179234958658/
Na afgeven prooi vliegt ouder op de camera
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2818179428291972/
Marco Wensink - 13 juni 2020
Deze mooie dame heeft haar rek/strek op vast stekje in een leiboom... Nest kort bij in
stoofperen boom...

Inge ten Cate - 13 juni 2020
Je maakt wat mee als uilenkleuter...
Ze gingen lekker onder de douche vannacht.
Op 1 filmpje (van de 300) staan er 5 kleuters. (denken/hopen we)
(de tijd en datum stonden verkeerd ingesteld, is nu hopelijk verholpen)
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2821717097938205/
ouder komt er maar net levend vanaf.
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2821717211271527/
jong bedelt bij ander jong en beide ouders komen voeren
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2821717357938179/
zoekt en gij vindt 5 uiltjes... wij denken 5 kuikens
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2821717531271495/

hoe heerlijk is dit.
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2821717684604813/
volledige ontspanning onder de (koude) douche
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2821717767938138/
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2821717881271460/
auwwww....
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2821718007938114/
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2821717097938205/
Erwin Stegeman - 15 juni 2020
Met een tuin vol met mussen is er altijd wel iets leuks te zien.

Inge ten Cate - 15 juni 2020
Poehee... een spannende nacht voor de uiltjes...
Wij werden er ook wakker van, wat een alarm!
Ik heb dan altijd de neiging om eruit te gaan, maar ja,
voordat je bij de kast bent, ben je toch te laat...
En verder... smakelijk eten allemaal.
goed kijken, maar het zijn er echt nog 5 + ouder
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2825608504215731/
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2825608674215714/
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2825608824215699/
alarmroep van ouders en blaasgeluid van kuiken?? Zo raar dat de kuikens rustig blijven
zitten...
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2825608940882354/

Marter...
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2825609070882341/
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2825609167548998/
ouder met 2 kuikens. Mooi te zien dat de kuikens weliswaar even groot zijn als de ouders,
maar toch nog lang niet af.
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/2825609264215655/

Anneke Otten - 16 juni 2020
Vanavond gespot.

Rob van Swieten - 16 juni 2020
Mooi het jaarboek 2019 van de Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken ook weer op de
deurmat, met leuke artikelen.

Anke van Striep - 16 juni 2020
5 jonge torenvalken in de kast. 1 meer dan vorig jaar.

Henk Bouwman - 17 juni 2020
Grote bonte specht jong.

Jeroen Kuipers - 17 juni 2020
Vanmiddag even de tijd genomen om de roze spreeuw in Hall te bewonderen. Alhoewel ik
deze soort al twee keer eerder in Nederland heb gezien was een adult in zomerkleed nog
steeds een wens. Bij aankomst liet de vogel zich prima bekijken en bleken er zelfs twee in de
kersenboom te zitten, waarvan er één iets minder mooi was uitgekleurd. Al met al een leuk
middagje zo vlak bij huis.

Dick van Hoffen - 17 juni 2020
Ik zou net de weekboodschappen gaan halen toen ik voor het naar buiten gaan nog even op
waarneming.nl keek. Roze spreeuw bij Hall. mmmh, dat is niet zo'n eind, dus misschien
maar even gaan kijken. Daar aangekomen was de vogel net gevlogen. Toch maar even
blijven kijken. na een kwartiertje werd hij "herondekt" in een kersenboom waar hij vanmorgen
vroeg ook al in zat. Iedereen daarheen. Er was toch al wel een man (en vrouw) of 25 op
afgekomen. Het fotograferen verliep niet geheel cronaproof. Dat was toch wel een beetje
genant om te zien. Maar goed ik kon toch een plekje vinden op acceptabele afstand van
elkaar en van de spreeuw en wat leuke plaatjes maken.
Uit een stuk van Jan Schoppers begreep ik dat het eigenlijk in hoofdzaak in India
overwinteren, maar wel broeden tot in Zuidoost Europa tot in Hongarije Roemenië, Turkije.
Vaak koloniegewijs op plekken waar zich sprinkhanenplagen voordoen. Afijn hier eten ze
met onze spreeuw en lekker van de kersen.

Henk Bouwman - 18 juni 2020
Roodborst jong

Arnoud Mark De Boer - 18 juni 2020

Arnoud Mark De Boer - 18 juni 2020
Blauwe Reiger

Henk Bouwman - 19 juni 2020
Bonte Vliegenvanger.

Jeroen Bierhof - 20 juni 2020
Van de week met Rudie Knol op pad geweest nadat hij deze had gesignaleerd

Anke van Striep - 20 juni 2020
Roodborsttapuit

Jaco Beeuwkes - 20 juni 2020
Na het ringen poseren ze nog even braaf voor de foto. (Sperwers, Het Grote Veld Lochem)

Erwin Jansen - 21 juni 2020
Vanochtend na zonsopgang dit mooie steenuiltje gefotografeerd. Door de zon is te zien dat
de linker pupil kleiner is dan de rechter.

Johanne van Gils - 21 juni 2020
Wie kan mij zeggen welke vogels dit zijn. Ik dacht dat spreeuwen in grote groepen in de
ochtend en avond vliegen. Maar ik zie verder overdag nooit spreeuwen. Ik zie hier wel
regelmatig kauwen.
Deze vogels zitten op de rand van de flats bij de Jumbo in het Waterkwartier. Meestal tegen
de schemering komen ze met veel herrie een aantal keren rondvliegen. Waar ze daarna
blijven weet ik niet. Ik zou het leuk vinden om te weten om welke vogels dit gaat.
Alvast dankjulliewel.
Johanne
https://www.facebook.com/johanne.vangils/videos/10215724213609184/

Henk Bouwman - 22 juni 2020
Grote gele kwikstaart.

Anke van Striep - 23 juni 2020
Nestje van de zwartkop (zit regelmatig in de tuin) of tjiftjaf?

Henk Bouwman - 24 juni 2020
Pffff nu al te warm voor deze koolmees jong...
ISO 100
F4.5
1/500
220mm
Sony RX10m4

Anke van Striep - 25 juni 2020
Vliegoefeningen..

Marianne van Leussen-Besseling - 25 juni 2020
Goedemiddag allemaal!
Mijn zoontje heeft vandaag dit vogeltje gevonden bij het Gelre Ziekenhuis in Zutphen. Hij wil
graag weten hoe dit vogeltje heet. Kan iemand ons dat vertellen? Alvast bedankt!

Rob van Swieten - 26 juni 2020
Een simpele aanpassing op glas voorkomt dit dus, er lagen er drie , zwartkop vr. en tjiftjaf, de
ander was al langer geleden en niet te determineren. Station Voorst 26 juni 2020

Rob van Swieten - 27 juni 2020
Vandaag beetje Britt haar dag en thuisdag, maar eerst uiteraard Britt, moest nog een buizerd
nest controleren en kon dus gerust even mee. Gaat niet altijd tijdens het broedseizoen als ik
wat dieper het veld in ga. Maar nu was het even tusssendoor en soms weet ze al precies wat
we gaan doen en de route. Maar goed kom je weer ergens en merk je toch dat het veel
moeite kost voor sommige mensen om hun rommel op te ruimen, beetje vette boete erop zal
niet verkeerd zijn.

Michel Klemann - 29 juni 2020
De kans dat je een levende ringslang tegenkomt is klein, want ze zijn best wel onopvallend
en schieten er snel vandoor. Eenmaal platgereden door een auto blijven ze, als ze niet
worden weggehaald of opgegeten, wel liggen....
Sinds ik Zutphen woon heb ik binnen het werkgebied van de vogelwerkgroep in de afgelopen
bijna 18 jaar, t/m vandaag, nu 66 verkeersslachtoffers gevonden. Verder nog twee keer een
dood exemplaar zonder duidelijke doodsoorzaak gevonden en slechts 22 levende
exemplaren gezien. Totaal zit ik nu op 90 ringslangen gezien en gevonden.
Vandaag naast twee verkeersslachtoffers eindelijk weer een klein levend ringslangetje
gezien. Het beestje kroop over de bodem naar de overkant van de drooggevallen, en de
door het waterschap leeggeschraapte, Oekense Beek bij Voorstonden.
Voor een overzicht van de door auto's kapotgereden ringslangen in de regio Zutphen:
https://vwgzutphen.waarneming.nl/vs/statistics?sg=0&srt=802963&from=2000-0101&to=2020-06-29
Voor een overzicht van alle ringslangwaarnemingen sinds jan 2000:
https://vwgzutphen.waarneming.nl/soort/view/802963?waardplant=0&poly=1&from=2000-0101&to=2020-0629&method=0&rar=0&only_approved=0&maand=0&rows=20&os=0&hide_hidden=1&show_z
ero=0
https://www.facebook.com/1249963091/videos/10221956612364978/
Rob van Swieten - 29 juni 2020
Afgelopen dagen wat op pad geweest met een mede vogelaar, helaas laat mij rug het niet
toe zo,n eind te fietsen wat ik echt wel mis, want een auto is dan fijn maar je hoort en ziet
minder. Maar ook dat is dan maar zo en geniet ik van de uitstapjes dan maar met de auto.
We hadden toch veel leuke " gewone" soorten gezien op verschillende locaties in gld.
Sommige soorten lieten zich helaas niet zien maar dat is dan maar weer voor de volgende
keer. Hier en daar wat buizerd nesten controleren, richting het buiten gebied nog kijken naar
mogelijke jonge slechtvalken maar niet gezien wel weer een mooie rode wouw die elders in
de regio gelukkig weer wat toenemen. Het was in ieder geval gewoon weer eens lekker om
op pad te zijn. Ook wat leuke planten gezien ( dank Dick voor de namen van sommige die ik
niet wist, altijd leuk om te leren) . En dank Florence voor de leuke tocht.

Resten van bonte vliegenvanger ten prooi
gevallen.

Boompieper

Hengel

Witte kwikstaart Juv.

Dit pas is niet echt meer te belopen(
Voorstonden)

Roodborsttapuit man

Roodborsttapuit vr.

Geelgors

Reebok

Zwartkop man

Bruin zandoogje

Braam

Klein geaderd witje

Torenvalk man

Ooievaar

Even langs Halle

Roze muskuskaasjeskruid met o.a. Gele
ganzenbloem en Margriet

Gehakkelde aurelia

Blaassilene

Lucerne

Wulp

Tjiftjaf

Chichorei met zweefvlieg spec.

Buizerd die volgens de bewoners zich wat
agressief gedroeg, bij controle op jongen
nergens las van gehad.

Beetje te veer weg maar niet minder leuk,
tafeleend met vijf jongen. De kleintjes duiken
al aardig mee.

