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Michel Klemann - 3 januari 2021
Facebook in *.pdf.
Berichten en plaatjes terugvinden in facebook is nu eenmaal een crime. De berichten op
deze facebookpagina uit de periode 2013 t/m 2020 zijn op te halen/te bekijken als pdf onder:
http://www.vwg-zutphen.nl/Archief/Facebook.html
Het gaat om 18 *.pdf's met meer dan 1500 pagina's aan berichten en bijna 7000 foto's.
Veel plezier d'r mee.

Jeroen Kuipers - 3 januari 2020
Vanmiddag even meeuwen kijken /voeren bij de Vijver in Zutphen. Naast enkele geringde
kokmeeuwen van de vorige keer (W-TN8N en W-EU27) nu ook vogel W-ESH8, geboren in
2006 en in 2017 door Frank Majoor van een kleurring voorzien. Ook vogel W-JMN3 uit Oslo,
Noorwegen was weer aanwezig. Deze vogel heb ik een jaar geleden hier ook afgelezen,
toen nog als 1e kj. Tot slot is het eindelijk gelukt de Finse metalen ring te ontcijferen. ST
081.619. Deze gemeld in Griel, maar hiervan zijn nog geen gegevens bekend.
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26-12-2019

3-1-2021

1-1-2020

Gerda Pietersen - 4 januari 2021
Vanmiddag vloog er tot mijn verbazing een sperwer vrouw bij ons de tuin in met een muisje
tussen de poten. Wij wonen in een rijtjeshuis. Dus was schrikken. De kwaliteit van de foto is
slecht doordat ik hem snel met mijn mobiel heb gemaakt.

Henk Jan Hof - 10 januari 2021
Dit weekend gebruikt om wat lijstjes van vogelwaarnemingen te maken. In of net tegen de
stad aan leverde dat waarnemingen op van Pontische meeuw (Wissels Revelhorst),
IJsvogels in Warken en in Zutphen Leesten Oost. Knokkende sperwermannetjes, bij een
boerderij waar regelmatig meer dan 50 Huismussen te zien zijn, hun favoriete voedselbron.
Aan de rand van het Zutphen ligt nog ruig perceeltje met o.a. uitgebloeide zonnebloemen.
Voor vogels een hotspot. Ik trof er een groepje Ringmussen en Rietgorzen (18). Jammer dat
dit soort ruige terreintjes alleen nog aan de rand van een industrieterrein voorkomen.
Vogellijstjes maak ik ook in de stad, fijn Merels, duiven, mezen en Huismussen tellen.

Jeannette Bekkers - 10 januari 2021
Bosuil, Voorstonden. Stoorde zich nergens aan, bleef lekker slapen.

Hans Cornelissen - 13 januari 2021
Op onze oude muur zitten veel musjes zich te goed te doen aan kalk of leem?? Wie kan hier
iets meer van zeggen? Dagelijks tientallen...

Peter Schut - 13 januari 2021
Buizerd boven de uiterwaarden in Leuvenheim! 13-01-2021

Joyce Lakwijk - 18 januari 2021
Mijn zoon was het vogelen bij de Vogelkijkhut bij de Grote Plas dichtbij Voorst. Toen hij
terugreed zat deze Torenvalk (corrigeer me als het niet zo is) op 4 meter afstand van de
auto. Dat hij zo dichtbij bleef zitten, was een verrassende waarneming.

Rob van Swieten - 18 januari 2021
Af en toe een roep er tussendoor maar het blijven de vleugelslagen die het meest lawaai
maken( Warken18012021)

https://www.facebook.com/100004931313107/videos/pcb.4265249673491142/17344573733
95290
Annelies de Vroom - 20 januari 2021
Dank voor het toevoegen. Ik woon nog maar kort in Zutphen. Heel mijn leven, dankzij de
bekende paplepel, al fanatieke vogelaar. Ben zeer ingenomen met mijn tuin waarin ik al de
nodige vogels heb gezien. Waaronder de groene specht in het parkje achter mijn tuin.

Dick van Hoffen - 20 januari 2021
Vandaag de wildcamera maar eens afgestoft. Batterijen gecontroleerd. Neergezet in de tuin
bij mijn "moerasje": een diepe kuil in de tuin waar de afgekoppelde regenpijpen op uit
komen. twee jaar geleden had gemeente zo waar subsidie voor afkoppelen, maar ik was al
tien jaar eerder, dus ik kon er geen gebruik van maken. Maakt niet uit. Zo'n moerasje in de
tuin is toch wel erg leuk. De frequente tuingasten zaten vandaag allemaal lekker te
badderen. Groenling, Koolmees, Huismus, Merel, Vink, en aan het eind zo waar en vrouwtje
Sijs (de eerste dit jaar). ( het is wel "slow tv", dus je moet er even voor gaan zitten. ).
https://www.facebook.com/dick.vanhoffen/videos/2073281492825224/

Anke van Striep - 20 januari 2021
Vogelwandeling op de Gorsselse Heide, deel 1. Weinig vogels gezien, op wat mezen,
goudhaantjes en een overvliegende buizerd, na. Helaas geen klapekster.
Meer info: Home | Gorsselse Heide (markegorsselseheide.nl)

Anke van Striep - 20 januari 2021
Vogelwandeling Gorsselse Heide, deel 2.

Michel Klemann - 21 januari 2021
De afgelopen tien jaar werden op waarneming.nl in Gelderland 134 kerkuilen als
verkeersslachtoffer gemeld. Doodsoorzaak nummer één van de kerkuil. Vandaag vond ik in
de berm van de N348 bij Eefde alweer mijn achtste in deze Provincie. Mijn idee is daarom
dat er heel veel onder de auto komen dan uit deze cijfers blijkt. Op het kaartje een overzicht
van de meldingslocaties. De snelwegen zijn mooi herkenbaar...

Niemand heeft het gezien. Ik ook niet hoor, maar nu ik wat veertjes eraf haal zie ik dat het
bosuil is. De kop zat helemaal tegen de borst gedraaid. Iets te snel in de fietstas gedropt met
het idee dat het een kerkuil was.

Henk Jan Hof - 24 januari 2021
GGNet, Vordenseweg 12. Een terrein rijkelijk begroeid met struiken en bomen, afgewisseld
met grasveldjes en een boomgaard. Het terrein is daardoor rijk aan vogels en zoogdieren
waaronder Eekhoorns. Soms is er reewild aanwezig. Het is er qua vogelsamenstelling rijker
dan in de aangrenzende bossen die in beheer zijn bij het Gelders Landschap. De laatste
jaren lijkt het onderhoud geïntensiveerd te worden. Vakken met begroeiing worden steeds
meer gedund, er wordt meer gesnoeid dan er aangroeit in het voorjaar / zomer. Ook nu is er
al stevig gesnoeid en nu zag ik afgelopen week een bericht in de Zutphense Koerier dat er
25 bomen gekapt zullen worden. Ik vind het jammer.

Rob van Swieten - 26 januari 2021
A.s. weekend de tuinvogeltelling.
Zie site van vogelbescherming Nederland.
Ben benieuwd of de GBS weer op bezoek komt in mijn stadstuintje.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/1740700522770975

Rob van Swieten - 26 januari 2021
Heeft de omslagfoto van de groep bijgewerkt.

Joop Simonis - 27 januari 2021
18 januari in tuin ( Sperwer man ).
De schoonheid van natuurlijk gedrag van vogels

Imelda Hanselman - 27 januari 2021
De schoonheid van natuurlijk gedrag van vogels
https://www.facebook.com/100011797841569/videos/1216813575388559

Anke van Striep - 28 januari 2021
Pimpel - koolmezen en roodborst

Anke van Striep - 30 januari 2021
Deel 1
Vogelwandeling bij Huize Joppe. Route 3 uit het boekje van de Vogelwerkgroep Zutphen.
Mezen, goudhaantjes, kepen, grote bonte specht. Te koud om er eens rustig voor te gaan
zitten om ze fatsoenlijk op de foto te zetten.

Beginpunt

Veel dood hout. Goed voor insecten en vogels

Huize Joppe

Hoog in de boom en ondersteboven.
Grote bonte specht

Tonderzwam

Rabattenbos

Dubieus bruggetje, maar we zijn droog over
gekomen
Henk Jan Hof - 31-januari 2021
Vanochtend even vogels kijken voor liveatlas in Kilometerhok: 33-37-55 Zutphen, voor daar
een nieuwe soort: 2 Zwarte Zwanen.

Februari 2021
Rob van Swieten -1 februari 2021
Ergens moet het gelazer beginnen deel 1 wie het vervolg denkt te weten reageer gerust.

Steven De Vries - 1 februari 2021
Bronsbergen

Rob van Swieten - 1 februari 2021
Door omstandigen helaas geen wandelingen kunnen maken dus rol ik wat door oude foto,s.
Vroeger deed ik mee met het nest kaarten project van SOVON, dat verder in het midden
latend hoe dat werkt kwam ik deze oude foto tegen. Vroeger kwamen dit soort plaatjes in
menig oud vogelboek, nu durf je bijna niet te plaatsen want menig discussie slingert zich
aan. Zonder dat men weet heo deze foto tot stand is gekomen wat ik ook niet vertel. Maar
was een geweldig moment in mijn vogel bestaan. Deze soort? ( kenmerkend nest bekleding
en ei kleur) had vier uitgevlogen jongen, dus succesvol volgens het project. Dat zijn nu
eenmaal belevingen die je nooit meer vergeet.

Dick van Hoffen - 2 februari 2021
Vanaf mijn werkplek heb ik mooi zicht op de tuin. Dat leidt natuurlijk enorm af, maar dat laat
ik lekker gebeuren. Vandaag waren de Putters er weer. Ze hadden de tuintelling natuurlijk
overgeslagen, maar vandaag was het weer zo grijs dat ze het weer aandurfden. Vreemd
genoeg zitten ze er vooral bij somber regenachtig weer. Dan is hun vluchtafstand wat kleiner
en of hun honger wat groter.
Natuurlijk netjes op de teunisbloemen die ik voor ze heb laten staan, op een meter of 3 a 4
vanaf het raam. Ondanks de handicap van het dubbel glas heb ik er toch een paar aardige
foto's van kunnen maken.
Ik kan niet genoeg genoeg herhalen hoe belangrijk het laten staan van uitgebloeide planten
is. Niet alleen voor de zaden die erin zitten, maar ook vanwege alle insecten die zich in holle
stengels, tussen uitgedroogde blaadjes en in zaaddozen verstoppen. Dat geldt niet alleen
voor in de winter, maar ook het jaar door. Gewoon minder maaien: alle beetjes helpen.
Diezelfde mooie Puttertjes zijn in April en Mei aangewezen op de zaden van vroege bloeiers
als Paardenbloem en Kleine veldkers. Niet maaien, later maaien, laat meer bloemen zaad
zetten levert meer ruimte voor insecten.

Jeroen Bierhof - 2 februari 2021
In en om zutphen.

Jeannette Bekkers - 4 februari 2021
Vandaag voor het eerst het winterkoninkje weer voluit horen fluiten.

Mary Mombarg-Post - 5 februari 2021
De moeite waard om te kijken! Gemaakt door een collega van Beleef de Lente.
https://www.youtube.com/watch?v=2rlyxp-igBU
Marc Kastermans - 5 februari 2021
Zwarte zwanen op de plas bij Leesten.

Marcel Tettero - 6 februari 2021
heeft een link gedeeld.
Op verschillende plaatsen in Noord-Holland komen meldingen binnen van grutto's. De
koningin van het weiland, onze nationale vogel, is gezien in het Wormer- en Jisperveld, in
Zaanstreek-Waterland en bij het Landje van Geijsel in Ouderkerk aan de Amstel. Ze doen
zich te goed aan Hollandse wormen na een lange reis uit Afrika.
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/280303/de-eerste-gruttos-zijn-weer-in-het-land?

Michel Klemann - 6 februari 2021
heeft een link gedeeld.
Deze waarneming was me totaal ontgaan. Triest.
https://vwgzutphen.waarneming.nl/foto/view/31250120
Inge ten Cate - 7 februari 2021
heeft een bericht gedeeld.
Plotseling hevige vogeltrek richting zuid-west.
https://www.facebook.com/evertjan.hannivoort/videos/3992406887470647/
Dick van Hoffen - 7 februari 2021
Met zo veel vogels in de tuin kan je er op rekenen dat er ook af en toe een Sperwer langs
komt. Gisteren zag er voor al eentje over het grasveldje jagen: halve meter boven de grond,
carport van de buren in en net op tijd over de schutting weg. Vandaag zag ik er ook in en een
flits de tuin in stuiven. Alle vogels direct de lucht in. Wat ik wel vreemd vond dat er twee
Eksters achter de Sperwer aan vlogen. Ik heb de Sperwer niet meer gezien, maar Maaike
wel. Die meldde een kwartiertje later: "pap er zat net een Sperwer te plukken onder de
appelboom." Jammer dan. Ik verder met mijn foto's toe ik ineens een Ekster in een wilgje zag
zitten die kennelijk iets lekkers vasthield met zijn poot. Kijker erbij: hé dat kon wel eens een
restje vogeltje zijn. ( vast de restanten van die Sperwerprooi).
Meestal zijn Eksters direct weg wanneer je ze ziet, want dan zien ze jou ook. Ze kijken net,
als Kauwen, gewoon naar binnen. Maar deze keer deed de Ekster rustig aan. Ging wel op de
grond in de sneeuw verder zitten eten en toen hij daar genoeg had liep hij nog even terug
naar onder de wilg om te kijken of hij daar nog wat had laten vallen.

Marcel Tettero - 7 februari 2021
heeft een link gedeeld.
Brandbrief achteruitgang boerenlandvogels
Slecht nieuws dat ons allemaal aangaat, want de achteruitgang van de boerenlandvogels
staat voor een algehele malaise op het gebied van biodiversiteit in het agrarisch gebied. Een
duidelijker signaal dat het huidige landbouwsysteem niet deugt is er niet. Vogelbescherming
schreef een brief aan kabinet en Tweede Kamer dat het roer om moet.
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/brief-aan-kabinet-en-tweede-kamer-stopfalend-beleid-en-red-vogels-van-het-boerenland
Karlijn van Stijn - 8 februari 2021
(Excuus voor het luide wasmachine geluid)
Een spreeuw is in mijn tuin aan het scharrelen naar wat brood en zaden welke ik heb
gestrooid. Een bijzondere bezoeker, welke ik nog nooit in mijn tuin heb gezien, even als de
puttertjes vanochtend die de zaden pikten uit mijn uitgebloeide planten (waarvan ik de
meeste altijd laat staan, voor de vogels dus)
https://www.facebook.com/karlijn.vanstijn/videos/2953240458240755
Ilone de Vries - 8 februari 2021
Vogels in mijn tuin

Gerjo Horsman - 8 februari 2021
Een week geleden in de media: "IJsvogels beleven beste seizoen in 40 jaar tijd door relatief
zachte winters"
Ik ben erg bang voor de komende twee weken....
Er blijven er waarschijnlijk niet veel van over.
Maar misschien valt de schade mee...

Hans Pasman - 9 februari 2021
Normaal nemen ze een zandbad, nu met sneeuw!
https://www.facebook.com/hans.pasman.50/videos/1528345650696325/

Jan Jolink - 9 februari 2021
Zit er weer.

Michel Klemann - 9 februari 2021
Mooi weer. Straatje geveegd, de meeuwen in de tuin gevoerd en dan even naar buiten. Veel
fietsers waren er niet. In de vijver drie ijsvogels. Dan maken ze meteen ruzie waardoor ze
opvallen. Vijf futen in een wak konden elkaar ook al niet uitstaan. Slapende ganzen, een
boom vol aalscholvers en het ijs vol meeuwen. Ook zwom er nog een brilduiker. Nog even
een paar ganzen aflezen. De hoeveelheid ijs viel me nog mee. Nergens schaatsers nog.
Verder naar de IJssel. Wel wandelaars maar nergens een fietser te bekennen maar in de
eerste versnelling door de sneeuw kom je er wel doorheen.
In de ondergelopen uiterwaarden niet veel vogels. Aan de andere kant van de dijk kwam
kwelwater omhoog. Graspieper en een groepje ganzen, lekker modderend in het plas-dras
grasland. Bevroren stuifsneeuw op het water ziet er uit als drijvende marmerplaten. Langs de
Baakse Beek een grote zilverreiger; mooi gecamoufleerd.
In de klimop langs de Vierakkerse Straatweg zaten tientallen merels, koperwieken en
zanglijsters. Hierin kunnen ze schuilen tegen sneeuw en wind en vinden ze nog volop
voedsel. Verderop een bosje waar alle klimop stompzinnig kapot gehakt is. Hier geen vogel
te bekennen.
Op de hoek Lansinkweg - Vierakkerse Laak is een perceel met een mij onbekend gewas wat
niet geoogst is. Het zat daar afgeladen vol vogels; schatting van een 250 kepen en een 150
vinken, verder zag ik er een 15 putters, 30 ringmussen, 3 kneuen, 2 geelgorzen, rietgors en
een veldleeuwerik. Daar kwam natuurlijk een sperwer op af maar die wist niet wie die moest
achtervolgen. Alles de boom in en weer terug in het akkertje als de sperwer verdwenen is.
Weer naar huis. Drie grote zilverreigers vlogen over; mooi belicht door de zon en de
weerkaatsende sneeuw. Schitterende vogels zijn dat toch.

Kokmeeuwen voeren.

Grauwe Gans met halsband donkergroen LKL.
Geringd als adult vrouwtje op 16 juni 2013 in De
Vijver. Voor het eerst met (twee) jongen gezien in
2018 langs de IJssel bij Bronbergen en vorig jaar
één jong bij de Oude Begraafplaats.

Vrouwtje brilduiker op de vijver.

De Elterplas (links op de foto) is eindelijk weer
volgelopen.

Ganzen genietend van het kwelwater aan de
andere kant van de dijk.

Opgehoopt, bevroren en gebroken stuifsneeuwijs.

Grote Zilverreiger in de Baakse Beek.

Klimop; afgeladen vol lijsters.

Grote troep kepen, foeragerend in een
akkertje.

Keep (links) en kneu (rechts).

Anneke Otten - 9 februari 2021
Het is genieten in de tuin met de vogels.

Rob van Swieten - 10 februari 2021
Ook hier wordt aan de vogels gedacht hoe leuk.

Hans Pasman - 10 februari 2021
Sierappeltjes ook lekker.
https://www.facebook.com/hans.pasman.50/videos/1528875670643323/
Michel Klemann - 11 februari 2021
heeft een bericht gedeeld.
Voor diegene die straks tijdens het vogelen of het schaatsen door het ijs zakken:
Les 1: Doe voorzichtig.
Les 2: https://www.facebook.com/uniladmag/videos/2467660159996613
Telze.
Michel Klemann - 11 februari 2021
Het was weer mooi buiten en ben maar alvast met de watervogeltelling van februari
begonnen. Van het weekend is vast te druk op het bevroren water met her en der een wak
vol vogels. Op een lantaarnpaal een kleumende ooivaar, wachtend op het voorjaar.
De oude wilg in de uiterwaarden stond in het water. Nog steeds niet verhakseld tot biobrandstof. Ik blijf iedere keer verbaasd dat die er nog staat. Twee jaar terug stond die nog
mooi droog, maar een beetje en water vorst deert hem niet. Ik laat het weten als die gesloopt
is. Kan nooit lang meer duren. Nog meer hout wegslepen uit de bossen in de regio Zutphen
is nu ongeveer wel bijna klaar; anders kun je het geen bos meer noemen.
Een mooi beverspoor in de sneeuw. De burcht is door het hoge water ondergelopen. Ik ben
dan benieuwd waar zo'n beest dan blijft, maar ik kon hem niet terug vinden. Misschien zit die
al verscholen in een stadsparkje of grote achtertuin.
Met de fiets is het langs de oevers strompelen door de sneeuw. Het viel me vandaag op dat
aalscholvers momenteel minder bang zijn van mensen dan blauwe reigers. Ze mogen
tegenwoordig gelukkig niet meer door jagers kapotgeschoten worden. Dankzij bescherming
hebben ze zich de afgelopen 40 jaar goed aangepast en nu ze ook in stadswateren kunnen
vissen en rusten, en is het oppervlak foerageergebied in Nederland meer dan verdubbeld.
Dat is wel eens anders geweest.
De ouwe vuilnisbelt op de mars is vorig jaar vol geplempt met zonnepanelen. Ook hier dolle
pret voor de hazen. Daar kun je als haas lekker droog onder zo'n paneel overnachten, en
dood geschoten worden door een betalend lid van de @KonNedJagersvereniging wordt hier
ook knap moeilijk zonder een zonnepaneel te slopen.
Nu het water wat zakt verschijnt een strookje groen tussen de sneeuw en het water. Lekker
uit de wind en in de zon lopen daar de graspiepers en witte kwikken te foerageren. Let er
maar eens op.
Overal op de mais- en grasakkers de prenten van hazen. Aan de sporen zie je wat voor
enorme afstanden die beesten dagelijks afleggen. Ze vinden het heerlijk die sneeuw. Dat zie
je. Ze rennen in de rondte en blijven mooi droog bij deze vorst. Van de kou hebben ze
helemaal geen last. Rare beesten.

Kleumende ooievaar.

Uiterwaardwilg mooi in het groen.

Uiterwaardwilg kleumend in het ijswater.

Beverspoor; als gevolg van de ondergelopen
burcht moest die toch echt de woning verlaten

Aalscholvers langs de Schouwlaak, links een
juveniel, rechts een adult.

Vuilnisbelt op De Mars, Zutphen, zonder en met
zonnepanelen.

Foeragerende witte kwik op een smal strookje
groen tussen de sneeuw en het water.

hazenprenten op een akker.

Bronsbergen met hoog water in de sneeuw.

Stokebrandsweerd met hoog water in de
sneeuw.

Mirrin Lans - 11 februari 2021
Ff gekeken hoe het met de vogels gaat in de kou en kijken of er nog wat voedsel te vinden is
voor ze, volgens mij gaat het ze nog redelijk af..

Volgens mij een koperwiek, maar vindt het lastig
heeft ook wel wat weg van de lijster. In de
omgeving waar ik deze heb gefotografeerd zaten
namelijk volgens mij wel een aantal koperwieken
als ik ze goed heb gedetermineerd.

Geluksfoto.. daar zat ie ineens het roodborstje op
de meest prachtige plek voor een foto en wat een
geluk dat mijn camera in 1 keer direct goed
scherp stelde.

Ik zie putters niet zo vaak des te meer ik er van
geniet.

Is het nou een koperwiek?

Merel.

Pimpelmeesje.
Riet Reerink - 12 februari 2021
Hier heeft een vogel zijn slag geslagen ...

Michel Klemann - 12 februari 2021
Vanmorgen watervogels tellen langs de Berkel bij min acht. De sneeuw te hoog om te
fietsen. Tweeënhalf uur met de fiets door de sneeuw ploeteren voor 7 kilometer Berkel.
Oostenwind ook; dat heeft als voordeel dat de Berkel (stroomt van oost naar west) door de
golfslag niet meteen helemaal dichtvriest. Maar lekker langs de oever gaan staan vissen is
wel érrug koud. In een zijslootje zat een ijsvogel op een paal en verderop langs de oever
stond een blauwe reiger te kleumen. Een overvliegende aalscholver zag dat, keerde om,
kwam naar beneden, plonsde in de sloot en begon meteen te vissen in het ondiepe water.
Iedereen was meteen wakker. De ijsvogel veerde op, de reiger kwam direct aanvliegen en
volgde de aalscholver langs de oever. Drie wilde eenden kwamen ergens uit de sneeuw
vandaan. Dat gebagger van die aalscholver in het slootje leverde voedsel op voor iedereen.
Vluchtende vissen werden gepakt. Er verdwijnen wat visjes, maar de resterende vissen
hebben er baat bij. Die zijn te koud om naar voedsel te kunnen wroeten in de modder, maar
die werden door de aalscholver op hun wenken bediend. Verstopte slakjes en waterinsecten
komen uit de modder omhoog en worden vissenvoer en wilde eenden zijn er ook dol op.
Mooi hè.

Arnoud Mark De Boer - 12 februari 2021
De eerste kievit gespot in de Uiterwaarden, jammer dat ik niet verder inzoomen kon.... Vraag
mij of of die deze temperaturen aan kan...

Jeroen Kuipers - 13 februari 2021
Vandaag aan de lansinkweg, boven een akkertje met vele tientallen putters, kneuen,
rietgorzen en wat kepen, kortstondig deze jagende adulte vrouw blauwe kiekendief.

Marcel Pietersen - 13 februari 2021
Voor het eerst een Rode Wouw gezien in Nederland (2 jaar geleden gezien in Zwitserland).
Deze rode Wouw cirkelde boven de bomen bij Slot Nijenbeek. Prachtig om dit te zien.

Jeroen Kuipers - 14 februari 2021
Vandaag nog maar eens een wandeling door de sneeuw gemaakt op zoek naar wat vogels.

Schaatsende meerkoet.

Enkele Kramsvogels deden zich tegoed aan wat
bessen.

De gaai heeft een hazelnoot gevonden.

Grote Zilverreiger zet de landing in.

Houtsnip op grote afstand.

Aalscholver op het ijs.

Deze aalscholver in Leesten was een maand
geleden al in zomerkleed..

Mooi groepje patrijzen op een ondergesneeuwde
akker.

Meerkoet, zwart/wit met een beetje kleur.

Op meedere plekken zaten groepjes eksters
elkaar al weer achterna. Voorjaar in de bol.

Dick van Hoffen - 15 februari 2021
De afgelopen week hebben de Kepen de tuin volledig overgenomen. Pakweg 25 tot 30
kepen elke dag, en nog de nodige Vinken en Groenlingen en natuurlijk de trouwe
Appelvinken die zich steeds vaker verlagen tot het op de grond foerageren - meestal pikken
ze de plekken op de eerste rang in op de voedersilo's. Ik wat beelden van vanmorgen achter
elkaar geplakt. Optisch niet zo flitsend als foto`s, maar geeft wel aardig weer hoe het de hele
dag door toegaat. Ze vliegen wel om het minste of geringste op, de struiken in naast en
boven de voederplekken, om dat 10 seconden later weer naar beneden te komen. Ze zitten
zelden langer dan een minuutje allemaal op de grond. Bij elke onverwachte beweging
vliegen ze op: een Merel, Turkse tortel of een Ekster, maar ook een beweging binnen.
Blijkbaar kan dat gedrag uit.
https://www.facebook.com/dick.vanhoffen/videos/2093118557508184/

Carin Barendregt - 16 februari 2021
Bronsbergen

Gerjo Horsman - 17 februari 2021
Momenteel vind de Kraanvogeltrek plaats, er trekken 10.000 en kraanvogels over belgie en
Nederland komende dagen. Benieuwd of we daarvan hier in de regio iets kunnen
meekrijgen...
https://www.facebook.com/watch/?v=256877689214735
Aart van den Berg - 17 februari 2021
Mijn 26e avondklokjournaal over de aankomende lente. "Spring is in the air'
https://www.facebook.com/aart.vandenberg/videos/3711002722271344/
Michel Klemann - 17 februari 2021
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6760066/Paden-vol-poep-kaalgevreten-grasveldenen-luid-gekwaak-Zutphen-is-ganzen-zat?
Zutphen verschilt duidelijk niet veel van andere gemeenten in het land. Ook hier wordt er
alles aan gedaan om de natuur zoveel mogelijk te vernielen. Ik zet het even voor je op een
rijtje.
Braakliggende terreinen worden vol geplempt met zonnepanelen; als het geen
subsidiegelden oplevert, heb je aan natuur blijkbaar niks.
Voormalige natuurgebieden zijn en worden plat gezaagd om de bio-brandstof-subsidie te
innen; anno 2021 staan natuurwaarden in natuurgebieden onderaan de lijst van prioriteiten.
Zoveel mogelijk mountainbikers en mensen (met honden) worden de natuurgebieden
ingejaagd voor een optimale verstoring en subsidiëring. Daarvoor worden in die
natuurgebieden ook overal grote parkeerplaatsen aangelegd.

Alle zwarte vogels (roeken, kauwen en kraaien) worden zoveel als maar mogelijk kapot
geschoten.
En dat alleen maar omdat er een groep eng volk in en rond Zutphen rondrijdt, georganiseerd
in een zogenaamde WBE, die het leuk vinden om ganzen, duiven, Kauwen, Hazen, Vossen,
Reeën, Hazen, en Knobbelzwanen kapot te schieten. Daar genieten ze van. Er wordt ze
geen strobreed in de weg gelegd; integendeel. Overheden faciliteren dat tuig op alle
mogelijke manieren.
Als je deze dieren of de natuur wilt behouden of versterken, krijg je nul op rekest; als je ze
kapot wilt maken is er alle medewerking en wordt dat gefinancierd uit publieke middelen
(lees het artikel).
Overal waar roeken broeden worden de bomen omgezaagd of worden ze weggepest met
geluidsinstallaties
Oevers worden jaarrond gesloopt om vogels en insecten geen kans te geven om daar
jaarrond te kunnen overleven.
Bij de aanleg van de zogenaamde natuuroevers (Schouwlaak) wordt er alles aan gedaan om
vervolgens wilde planten en dieren te weren met dure schuttingen en zinloze maai-acties van
de vegetatie. Dat werkt; er zit bijna niets meer.
Het voeren van vogels wordt afgeraden (laat ze maar verhongeren).
Steenmarters moeten dood; Bruine- en Muskusratten moeten dood; Klimop moet zoveel
mogelijk kapot gemaakt; oude bomen zijn gevaarlijk en moeten weg; Het is de bomen
verboden om ziek te zijn; platzagen en verhakselen die handel, Exoten moeten dood. In
iedere supermarkt vind je een kuub gif tegen muggen, mieren, wespen en muizen. Natuur is
levensgevaarlijk en doodeng; teken, Kruiskruid, Hoornaars, wespen, muggen,
Reuzenberenklauw, Processierupsen, alles moet dood. Ze moeten allemaal oprotten en het
liefst sterven ze uit. Gif, jacht, vernielen en het wegpesten van alles wat maar naar en
natuurlijke ontwikkeling dreigt te gaan is hier dagelijkse praktijk.
En zo gauw er er iemand last van beesten of natuur meent te hebben, worden er
maatregelen genomen. Kosten zijn geen probleem. Destructie wordt betaald uit de
Waterschapsbelasting en Gemeentebelasting.
Er is een wereldwijde ecologische crisis aan de gang. Het schijnt de politiek in de Gemeente
Zutphen totaal te ontgaan.
Ganzen zijn geen overlast; het zijn onze medebewoners, net als Kauwen, Roeken,
Steenmarters en grote bomen. Het zinloos kapotmaken van ganzenlegsels is niet
diervriendelijk. Die maak je niet kapot als er een paar klachten binnenkomen.
Dat heet beschaving.
Groenlinks Zutphen
SP Zutphen/Warnsveld
Pvda Zutphen Warnsveld
Burgerbelang Zutphen Warnsveld
D66 Zutphen
VVD Zutphen-Warnsveld
CDA Zutphen-Warnsveld
Stadspartij Zutphen Warnsveld
BewustZW
ChristenUnie Zutphen-Warnsveld
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld
Omroep Gelderland
De Stentor
Gemeente Zutphen
Waterschap Rijn en IJssel

Dick van Hoffen - 18 februari 2021
Die Qual der Wahl. Dat was het wel afgelopen dinsdag. Kwart over elf een flinke plof tegen
het raam. Dat is een dikkerd, dacht ik gelijk, en keek op om nog net een Sperwer naar
beneden te zien duiken. Heel voorzichtig kijken naar waar die zat. 2,5e meter van het raam.
oef: hoe kom je daar bij zonder dat die weg vliegt? Gelukkig heb ik een camouflagenet
hangen over de onderste 1,5 e meter raam. Eerst maar even met de Sony in de weer. Die
lag het dichtstbij. daarna de Canon gepakt. Eerst een paar plaatjes over het net heen,
zorgvuldig alle dekking - van overtollig meubilair - benut om dicht bij het raam te komen.
Daarna plat op de grond heel voorzichtig het camouflagenet heel langzaam 10 centimeter
opzij geschoven en knippen maar.
De Sperwer, een jong mannetje, had een Appelvink te pakken. Wel een beetje jammer van
de Appelvink, maar ja. Ze zijn ook wel een beetje sloom. Wanneer alle andere vinken (
Groenlingen, Kepen, Vinken) opvliegen van de voerplaatsen, dan blijven de Appelvinken
vaak alleen achter. Kwestie van strategie, want al die vinken vliegen op voor Merels, Turkse
tortels, Kauwen, Eksters. Eigenlijk voor alles wat plotseling in beeld verschijnt. De Appelvink
maakt zich daar niet zo druk om. dat werd dit mannetje nu fataal.
De Vink werd vakkundig geplukt. daarbij draaide de Sperwer in totaal twee rondjes,
voortdurend ook de omgeving een beetje in de gaten houdend. Na het plukken begon hij flink
te eten, maar na een goede drie kwartier vloog hij op en landde in de appelboom. Zat daar
even een beetje uit te buiken, beetje poepen, en begon vervolgens aan de tweede ronde.
Die duurde ongeveer net zo lang. Daarna vloog de sperwer naar de buitenkant (voor mij
achterkant) van een meidoorn en bleef daar tot 10 over half drie zitten uitbuiken. toen werd
hij door twee eksters verjaagd. ( Die hoopten natuurlijk nog wat prooiresten te vinden).
En dan de foto's bekijken, selecteren, bewerken en dan een paar uitkiezen voor een leuk
berichtje. Dat valt nog niet mee.
Afijn, dit is het geworden.

Mary Mombarg-Post - 18 februari 2021
Kerkuil in het nieuws!
https://www.facebook.com/mary.post.9/videos/3061787570591013/
Dick van Hoffen
Ik wilde vandaag net naar buiten gaan, toen ik een Sijsje in de tuin zag. Dat was eigenlijk
voor half februari vrij gebruikelijk, maar vorig jaar heb ik ze gemist. Nu ze over de drempel
zijn kunnen we er misschien weer tot half april van genieten. Daarna een rondje vlak bij huis.
Stukje van mijn oude forenzenroute geïnspecteerd. De Haviken waren weer druk bezig. Ik
kon zo waar een paar foto's maken, maar ontdekte dat een van de herrieschoppers een jong
van afgelopen jaar was. of dat wat gaat worden? Ik zag ze wel een paar keer als paartje
heen en weer vliegen, uitgebreid vlagvertoon, maar ik nog wel mijn twijfels of dit het hem
gaat worden. Blauwe reigers stonden weer met zijn allen in broedkleed te poetsen in het
zonnetje. wel minder dan de afgelopen jaren. Ik telde er 13, waar het er ook wel eens over
de twintig waren. Kleine bonte specht op verschillende plekken heel actief. uiteindelijk wel
aan paar plaatjes kunnen maken, maar erg op afstand ( dik 25 meter hoog). Zwarte spechten
lieten zich ook mooi zien en horen. Ze hebben toch een veel uitgebreider repertoire dan in de
boekjes vermeld staat.
Leuk, weer even buiten, in alles rust, voordat de gekte van het weekend weer losbarst.

Mirrin Lans - 19 februari 2021
Vandaag eerste kievit gezien op de ijsbaan.
Arnoud Mark De Boer - 19 februari 2021

Erwin Jansen - 20 februari 2021
Love is in the air.
https://www.facebook.com/100004402967092/videos/1869773323179415/
Anke van Striep - 20 februari 2021
Vogelwandeling Onderlaatse Laak. Route 2. 20-02-21
Het eerste deel van de wandeling werden we muzikaal begeleid door mezen, merels,
goudhaantjes e.d. Daarna werd het stil op een enkele kraai na.

Rob van Swieten - 21 februari 2021
Nou was er vanmorgen niet helemaal bij met het hoofdje. Vol goede zin op naar
Voorstonden ,want het is nog lekker rustig zo vroeg, en met Britt op de achterbank en
spullen mee. met het laatste begon het, hmm kijker niet in mijn rugtas gedaan maar had het
wel klaar liggen. Maar goed geen ramp ver af bril op en geluiden doen ook een hoop. leuk
om altijd even spechten te luisteren. Mijn eerste treffer was de middelste grote bonte specht.
Camera aan en trachten een foto te maken, had het beest er mooi op en afdrukken maar.
Dat was de tweede misser met de melding op het scherm" geheugen kaart plaatsen" Huhhh,
ja hoor vergeten terug te plaatsen, zat dus nog gekoppeld op mijn computer thuis, tja dan
gauw klaar ermee en nog rondje met Britt gedaan en terug naar huis de boel ophalen want
het was zo lekker druk aan vogels dus dat vond ik zonde om dit voorbij te laten gaan. Britt
thuis achterlaten met een lekkere bak eten ik alleen met alle spullen bij. Inmiddels was er 1

auto op de parkeerplaats bij gekomen dus dacht" kijk nog rustig gelukkig". Het lopen rustig
weer opbouwen voor de rug dus maar een kleine rondje gelopen en vooral op sommige
punten staan, zitten ,kijken en luisteren. Heerlijk genoten en op tijd weer uit het bos want
inmiddels was de parkeerplaats ook vol. Al met al aan vogels 25 soorten en 120 ex.

Grote bonte specht (m)

Voorstonden

Boomklever

Zwarte specht (vr) wel wat ver weg.

Zwarte specht (vr)

Weer op tijd naar huis want is al aardig druk weer
( 11:00 uur)

Kauwen

Kleine rondje om lopen weer op te bouwen

GBS (vr) Leuk ook om o.a. grote lijster en boomkruiper even te horen.
https://www.facebook.com/100004931313107/videos/pcb.4361811423834966/17604831641
26044
Zwarte specht(vr) roepend. Ook de wandelaars die aankomen zijn goed te horen en hebben
geen benul dat dit beest er zit.
https://www.facebook.com/100004931313107/videos/pcb.4361811423834966/17604833607
92691
Daphne Victoria Krans - 21 februari 2021
Vanmiddag bij de Rammelerwaard gewandeld. Naast een heleboel ganzen (brand, kol en
grauw + soep), wat bergeenden, smienten, kuifeenden en krakeenden ook een raaf gezien
en gehoord (onmiskenbaar geluid voor ons). Ik vroeg me af of op die plek vaker raven
worden gespot/gehoord?
Harry Gelderman - 21 februari 2021
Ik dacht eerst moet ik nu nog stoppen maar heb het toch gedaan . Leverde bijzondere platen
op. https://www.facebook.com/harry.gelderman/videos/3654631811257801/
Wendel Elerie - 21 februari 2021
En toen hoorde ik opeens kraanvogels over ons huis vliegen!! Een groep van 130!
https://www.facebook.com/wendel.elerie/videos/10223883033614311/

Arnoud Mark De Boer 21 februari 2021
Gelukkig zie je nu de kievit weer volop over de weilanden.....

Jeroen Kuipers - 21 februari 2021
Vandaag even bij bronsbergen wezen kijken welke ooievaars weer terug zijn en tot mijn
schrik, verbazing en woede zie ik dat er meerdere grote bomen zijn verdwenen inclusief
nesten. In elk geval meerdere grote Acacia's met drie, al jaren bewoonde nesten. Verderop
leken mij er ook de nodige bomen verdwenen maar dat is vanaf de openbare weg niet goed
te zien. Al met al mis ik zeker drie naar mogelijk zelfs zes nesten! Aangezien ik samen met
mijn vrouw een rondje aan het fietsen was nog geen navraag gedaan bij de eigenaren, maar
ik ben wel benieuwd naar hun verhaal. In het peppelbos een oude bekende ooievaar uit
België met een nieuwe ongeringde partner. Maar alles kan nog veranderen en met al die
verdwenen nesten kan het nog wel wat schermutselingen gaan opleveren zodra alle vogels
terugkomen
Inmiddels duidelijk geworden dat bomen zijn omgewaaid met een lokale windhoos, geen
opzet dus!

Karlijn van Stijn - 22 februari 2021
Vanavond kraanvogels horen overvliegen!
Helaas te donker om ze te zien...
Jan Jolink - 22 februari 2021
Gezellig samen.

Michel Klemann - 23 februari 2021
Kom net in de Stentor twee berichten tegen over vogels. Misschien de moeite waard.
https://www.destentor.nl/heerde/grote-zorgen-bij-vogelaar-adri-uit-vorchten-ringmusverhongert-in-te-net-landschap~a5d50c14/
https://www.destentor.nl/zutphen/ecoloog-en-raadslid-zutphen-red-de-gans-plaats-eenhek~aa4da963/
Michel Klemann - 23 februari 2021
Weer een ganzenbericht. We laten het er zeker niet bij zitten.
https://www.contactzutphen.nl/nieuws/algemeen/344109/zutphen-wil-eind-maken-aanoverlast-ganzen
Michel Klemann - 25 februari 2021
Natuurbeheer in Gelderland 24 februari 2021:
Achter het laatst overgebleven restantje van een bosje op de hoek Baankweg Cortenoeverseweg werd de vette Audi geparkeerd. De plek ligt midden in de vernielde
akkers ten zuiden van De Hoven waar door agrarische destructie bijna niets meer leeft. De
roeken, kraaien en kauwen daar zijn al op. In de greppel een schuilhutje, en op de akkers de
nepganzen. Dit alles bedoeld om overvliegende ganzen die komende dagen op weg gaan
naar de broedgebieden, vlak voor vertrek naar Siberië, nog even naar beneden te lokken en
verrot te schieten. "Dat-is-leuk". Te beroerd (of te dik) om gewonde ganzen op te rapen
worden honden in gezet. Ze doen vast helemaal niks verkeerd hoor, en al deden ze van alles
verkeerd, controle ontbreekt volledig. Dit is provinciaal-overheidsbeleid dus ga gerust een
kijkje nemen. Ze komende dagen zijn ze daar nog wel een paar keer bezig met
"natuurbeheer".

Vette Audi achter het bosje

Provinciale "natuurbeheerders"

Lokganzen in de uitgeteerde akkers

"Jagers": Hier kun je kijken naar actief
natuurbeheer in Gelderland. Vooral vroeg in de
ochtend en eind van de dag zijn ze aan het
slopen.

Marcel Tettero - 25 februari 2021
Heeft een link gedeeld.
Greppelplasdras groot succes langs A50: paradijs voor grutto’s
VALBURG - Met de aanleg van een greppelplasdras worden de weilanden langs de A50 - in
het komgebied tussen Valburg, Heteren en Herveld - steeds aantrekkelijker voor
weidevogels. Vooral de grutto is gebaat bij meer natte natuur en kruidige vegetatie.
https://www.gelderlander.nl/overbetuwe/weilanden-rond-a50-steeds-meer-paradijs-voorgrutto-s~a24476f5/
Marcel Tettero
heeft een link gedeeld.
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6768443/Frank-helpt-al-vijftien-jaar-kieviten-engrutto-s
Frank helpt grutto en kievit al 15 jaar
"Het geeft een kick als je kuikens ziet lopen in het land. Dat we de populatie uitgebreid
hebben." Frank Bouwhuis van de Weidevogelbescherming Achterhoek stopt al zijn energie
en vrije tijd in de bescherming van de weidevogels.
Puntje
In een weiland bij Zieuwent ziet Bouwhuis de kievit meteen. "Daar tussen die boerderij en die
oude eik. Dat zwarte puntje." Voor een ongetraind oog blijft het bij een puntje. Bouwhuis ziet
meteen of het een enkele vogel is, een paartje of een nest.
Kuikens
Voor Bouwhuis blijft het dan ook niet bij het spotten van de vogel. Daarna begint het eigenlijk
pas. "Nu moeten we ons best doen het eerste ei te vinden, en daarnaast zorg dragen de
nesten te vinden en te proberen samen te werken met de landeigenaren om de kuikens
groot te maken."

Bedreven
Het eerste gevonden kievitsei was vroeger een prima reden voor een artikel in de krant met
een foto van de trotse vinder. Bouwhuis is er best bedreven in.
Kraai
"De manier van vliegen zegt wat. Als hij recht omhoog vliegt en veel geluid maakt is het niet
interessant. Als ze breder wegvliegen en minder geluid maken, zitten ze tegen leggen aan.
Of als er een kraai overvliegt en ze ageren, zegt dat ook wat. Want ze willen niet dat er een
kraai in de buurt van hun nest komt."
Markeren
Maar voor Bouwhuis zijn alle nesten die na het eerste komen net zo belangrijk. Om ze te
markeren, zodat de boer ze niet per ongeluk kapot maait. "Als vereniging van
weidevogelbeschermers willen we de vogelstand omhoog krijgen en daarbij niet voor de
voeten lopen van de grondeigenaren. Die moeten hun geld verdienen."
Eerder
Dan toch even over dat eerste kievitsei. Dat wordt vaak gevonden in Friesland of Gelderland,
en Bouwhuis heeft goede hoop dat die net als vorig jaar - toen was het raak in Bruchem weer in onze provincie wordt gespot. "Het wordt vanuit het zuiden warmer dus hopelijk zijn
ze er hier dan iets eerder aan toe."
Hannie Wijers - 26 februari 2021
Bedankt voor het toevoegen. Ik heb meteen een vraag. Ik wil een nieuwe verrekijker
aanschaffen. Deze met name voor vogels. Vanwege reumatische klachten liever geen hele
zware uitvoering. Als het kan wel een redelijke afstand. Wie kan me wat suggesties aan de
hand doen. Alvast bedankt
Hannie Wijers - 27 februari 2021
Vandaag een dagje genieten. Mooi weer, Cedergrondbekerzwammen en als toetje weer het
geluk te hebben de Zwarte specht weer bezig te zien. En zo lekker eten en nagenieten van
de mooie dingen.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/2633115100311976/
Mary Mombarg-Post - 28 februari 2021
Het eerste blog staat weer online! Liken mag Beleef de Lente kerkuil.
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/?preview=1&post=2286

Maart 2021
Hannie Wijers - 1 maart 2021
Bij de Gelderse toren. Kan dit een zanglijster zijn? Hebben die oranje vlekken/veren aan de
zijkant?

Mary Mombarg-Post - 1 maart 2021
Helaas!
heeft een link gedeeld.
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27358
Michel Klemann - 1 maart 2021
Vogelexcursie van de VWG naar de Extremadura. Eind feb - begin maart een week lang
rondtoeren, struinen en vogelen. Alweer dertien jaar geleden ondertussen. Good old
memories en gelukkig hebben we de foto's nog.

Mooi uitzicht

Eind februari zijn de vale gieren weer nesten aan
't bouwen

Maar de meeste gieren zie je op en rond de
bergtoppen

Soms komen ze recht boven je

Havikarend

En natuurlijk de grote troepen luidruchtige
kraanvogels

Duetje van zwarte spreeuwen

Rotszwaluwen onder de brug

Ooievaars op de daken

Ooievaars in masten

Ooievaars in bomen (er zit ook nog een rode
wouw in de boom)

Leefgebied van otters en purperkoeten

Purperkoeten wel gezien en van otters alleen de
sporen gevonden

Hacienda

Gestoord mooie landschappen

Af en toe zo'n vette monniksgier

Egytische sprinkhaan met de typisch gestreepte
ogen

Moorse Beekschildpadden

Anke van Striep - 2 maart 2021
Houtduif en een actieve kerkuil

Verse braakballen

De kerkuilenkast. Vorig jaar heeft de houtduif 2x 2
jongen groot gebracht bovenop de kast

Hannie Wijers 2 maart 2021
Van daar over de Loenermark waar een aantal Roodborsttapuiten zaten.

Anneke Otten - 2 maart 2021
Oogst van vandaag. Ik dacht dat de vogel aan de achterkant een roodborstje is, maar twijfel
nu, ik meende een rode borst te zien. De keep had ik nog nooit gezien, net even opgezocht.
Tegen de zon in was het zwart. Dus mooie verassing bij het uploaden.

Hans Pasman - 3 maart 2021
Zelfs met de telefoon kunnen filmen. (Buurse Zand)
https://www.facebook.com/hans.pasman.50/videos/1543612275836329/
Harry Gelderman - 3 maart 2021
Kan iemand mij vertellen hoe het zit met ringen, Laatst zag ik een man en vrouw die hadden
alle bij aan de andere poot een ring zitten. Is het misschien zo dat vrouwtjes rechts geringd
worden en mannetjes links?

Peter Schut - 4 maart 2021
Oogst van een rondje fietsen, Gisteren. 03-03-2021

Rob van Swieten - 4 maart 2021
Zelden of eigenlijk niet post ik iets wat niet direct in het teken van de vogels in Zutphen staat.
Maar na het verhaaltje van Michel Klemann kwam ik in mijn foto archief wat foto,s van
Spanje tegen uit 2013. Ik troost me dan ook dat ik toen al lid was van de vwg.zutphen en net
hier woonde in Zutphen, en plaats deze dan ook voor 1 keer want dat was zeker een mooie
tijd om totaal andere vogels te leren kennen. Een aanrader voor iedere vogelaar.

Hop t.o. ons verblijfplaats

Vale gier...

Koereigers

Scharrelaar

Scharrelaar

Kuifkoekoek

Koereigers

Kleine torenvalk

Gerjo Horsman - 4 maart 2021
Vanmiddag deze mooie middelste bonte specht op de foto mogen zetten.

Rob van Swieten - 4 maart 2021
Energie verspilling of slimme zet?
Eksters, die onder de kraaiachigen vallen, zijn meestal al vroeg bezig met nesten bouwen.
Dit kan soms al in december beginnen met hier en daar een tak of takje plaatsen. Als wat
weken later het grootste gedeelte af is komt het zg ,dak, erop. Maar dat gebeurd pas als er
eerst wat is gecontroleerd. En dat is hoe de concurentie in de omgeving reageerd, hoeveel
andere vogelbezoeken er steeds langs komen, kortom is het zinvol om daar dus een nest te
hebben zonder gedonder van soortgenoten of ander gespuis als roek, zwarte kraai of jatten
van takken door kauwen, houtduiven die de, woning, ook wel geschikt vinden? Als dat
allemaal niet het geval is gaat het dak erop. Maar is dat wel zo dan wordt het nest
afgebroken en deels gesloopt en uiteindelijk een veiliger plek gezocht met veel minder
pottekijkers. Dit uit ervaring in het veld waarbij ik in de jaren negentig in flevoland 160 nesten
controleerde gedurende een aantal jaren er er altijd wel een stuk of 20 nesten verplaatst
werden. In Zutphen maar 1 achter mijn huis die na aantal weken verdween en enkele
tietallen meters opnieuw opgebouwd werd . En wie eksters teveel vinden en nesten uithalen
of vernielen, berg je dan maar want dan komen er vier x zoveel terug, want de minder
dominante mannetjes wachten hun kans altijd af om gelijk dat gebied in te pikken. De natuur
regelt dat vanzelf foto,s zijn niet spectaculair maar gaat om de beleving. Ook gedrag
bestuderen is naar vogels kijken.

Ons toekomstige onderkomen, maar toch te druk

Dus de boel opgepakt

En nu zitten we beschut in de conifeer

André van der Vegt - 5 maart 2021
05-03-2021

Jan Jolink - 5 maart 2021
Berkel

Anke van Striep 6 maart 2021
Vogelwandeling 6 uit het boekje van de Vogelwerkgroep Zutphen.
Suideras.

Dit stukje wandelpad was even een uitdaging. Het
stond wel aangegeven, maar ja, eigenwijs..
Het is wel gelukt.

Startpunt

De Veengoot

Mestvaalt, dat zie je niet veel meer

Zompig

Rabattenbos

Beuk

Dennen gezaagd

Bloeiende hazelaar

De afrastering weggehaald, maar het hek
staat er nog. Weides, zonder afrastering is,
helaas, het 'nieuwe normaal'

Knot-es

Buizerd

Een beetje ongewone plek voor een reiger.
Mss niet helemaal in orde.

Aalscholver

Harsdruppels

Wilde kers

Knot-es

Deze had er ook al zin in

St Ludgerusgebouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ludgerusgebouw
Eind -en startpunt

Het eindpunt nadert. St. Willibrorduskerk en
Pastorie. https://nl.wikipedia.org/wiki/SintWillibrorduskerk_(Vierakker)

Aronskelk

Veel dode bomen. Prachtige plek voor o.a.
kleine en middelste bonte specht

en meidoorn hagen. mooie plek voor de
klauwier

Riante duiventil

In de berm, sneeuwklokjes

Kaarsrecht, eik

Je kunt er ook stoeltjes in zetten...

Aart van den Berg - 6 maart 2021
Avondklok dag 43 De Grutto ( met wind)
https://www.facebook.com/aart.vandenberg/videos/3760405743997708/
Marcel Pietersen 7 maart 2021
Kom je thuis en dan zit deze Sperwer bij ons op de schutting. Uit eten krijgt dan een hele
andere betekenis. Zeker een half uur op de schutting gezeten om dit musje te verorberen.
Prachtig om dit te zien. Foto's gemaakt door het raam.

Aart van den Berg - 8 maart 2021
Waterafvoer in de Tichelbeeksewaard.....onbegrijpelijk!
https://www.facebook.com/100000849597434/videos/pcb.4410945432254898/3765885463449736

Mary Mombarg-Post - 9 maart 2021
De mussenkolonie telt er een minder! Eten en gegeten worden.

Gerjo Horsman - 9 maart 2021
Mevrouw en Meneer Appelvink.

Dick van Hoffen - 11 maart 2021
Daar was ie weer: shelter from the storm. Dit was toch een goeie plek of zo? Het jonge
Sperwer mannetje dat vorige maand zo vakkundig een Appelvink sloopte kwam vandaag ook
weer langs. Eerst even op de paal met de buitenthermometer, daarna op een vertrouwde
plek onder/achter de appelboom. Maar wel weer leuk, drie meter van het keukenraam. Hij
gaat nog een huisvriend worden.

Rob van Swieten - 12 maart 2021
Voor deze twee lijkt het een uitgemaakte zaak, dus de derde moet toch een andere partner
kiezen. Vanmorgen 1203 mrt. 3 ex boven de stad. Je hoort af en toe het geluid van de
Slechtvalken.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/1775163742657986/
Erwin Stegeman - 13 maart 2021
Turen naar de dakgoot met mussen.

Marrcel Tettero - 13 maart 2021
heeft een link gedeeld.
https://www.npostart.nl/fryslan-dok/13-03-2021/POW_04891535

Gerjo Horsman - 13 maart 2021
Eens wat anders dan de kool en pimpelmees, een zwarte mees.

Gerrit Rensink - 14 maart 2021
Vanochtend tijdens de watervogeltelling (Vierakkersche Laak) onze rode vriend(in) met
gevorkte staart weer zien zweven richting Hackfort.
Dick van Hoffen - 15 maart 2021
Een ekster had even lekker zitten badderen in het "Moerasje" ( mijn prive "wadi"). Daarna
nog even lekker poetsen in het wilgje 10 meter bij het raam vandaan. De kwaliteit van de
foto's vraagt nog om het benutten van een nieuwe kans, maar de kleuren bij dat basis
zwart-wit patroon zijn wel helemaal geweldig.

Liz Van Limbeek De Jong - 16 maart 2021
Ik liep vanochtend te wandelen met mijn hondje in het park bij de Boompjeswal. Hoorde
ineens een hoop geklepper. Er zat een ooievaar op de top van één van de afgekapte bomen.
Hij vloog nog een paar keer naar een andere afgekapte boom. Zo erg...ik had mijn telefoon
niet bij me om een foto te maken. Ben gauw naar huis gelopen en alsnog smartphone
gehaald, maar toen ik terug kwam wij hij helaas al weg...
Hij zat een paar keer aan dunne takjes te trekken. Zou hij (of zij) gekeken hebben of het een
goede plaats was voor een nestje??
Je begrijpt wel, dat ik nu nooit meer zonder camera de deur uit ga!...
Benny Middendorp - 16 maart 2021
In de maand maart gaan vele Kieviten de broedplaatsen bezoeken en nesten bouwen. Zoals
bijvoorbeeld Kievit met witte vlagring 92, ik ving en kleurringde haar als kuiken in Zutphen op
de mooie ijsbaan daar in 2017. Dit bleek een succestory, want 2 jaar later in 2019 werd ze in
mei met kuikens gezien in Deventer bij de Douwelerkolk (afstand 13 km). Vorig jaar kon ze
daar niet worden vastgesteld. Echter deze maand, maart 2021, werd ze weer met partner in
dit broedgebied terug gezien door Piet van Dijk. Piet, dank voor de melding en foto's! Op de
foto's ook mooi het verschil tussen vrouw en man te zien. Ben weer benieuwd of ze kuikens
krijgt, er zal dan weer worden geprobeerd ook deze te kleurringen om ze te volgen. Lees
verder over het project. https://www.cr-birding.org/node/2283

Hannie Wijers - 19 maart 2021
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/2646372352319584/
Harry Gelderman - 20 maart 2021
Meerdere eenden soorten gespot langs het Geldersehoofd.

Anke van Striep - 20 maart 2021
Vogelwandeling 4, Vorden, uit het boekje van de Vogelwerkgroep Zutphen. Ca 4,3 km.
Deel 1

Aalscholver in broedkleed

Kauwtje

Aalscholver

De plek waar ooit een watermolen stond

Richting Veengoot

Er is niet veel meer over van de Lodewijkslinde.
Hier rustte in 1672 Lodewijk XIV...

Kasteel Vorden
Anke van Striep - 20 maart 2021
Vogelwandeling 4, Vorden, uit het boekje van de Vogelwerkgroep Zutphen. Ca 4,3 km.
Deel 2

Spreeuw

Ekster

Maarts viooltje

Zicht op Vorden

Langs de Veengoot

Punt 4. Alleen is het wandelpad hier verdwenen.

Anke van Striep - 20 maart 2021
Vogelwandeling 4, Vorden, uit het boekje van de Vogelwerkgroep Zutphen. Ca 4,3 km.
Deel 3

Wilde eend.
Vreemde vogels..

En daar stroomt het weer heen..

Vordense Beek

Gesnoeide Rododendron als afscheiding

Gekapte beuken

Beetje troosteloos beeld..
Harry Gelderman - 20 maart 2021
Op een boerenschuur met zonnepanelen zag ik deze vogel. Op de computer te zien een
sperwer heb ik dat goed?

Jeroen Kuipers - 21 maart 2021
Zaterdag rondje Bronsbergen om te zien hoe het de ooievaars vergaat. Veel nieuwe nesten
nadat afgelopen zomer meer dan 30 bomen verwoest werden in een windhoos. Aardig wat
ringen kunnen aflezen en gelukkig veel bekende vogels. Meest Nederlandse vogels maar
ook twee Belgen en een Duitser. Veel bomen zijn na de windhoos nagenoeg veranderd in
palen en daarop kan een ooievaar prima een nest bouwen.

Ben benieuwd hoelang de rechter stam het nog
uithoudt, is al aardig hol onderaan.

Links moet de tuinman nog even grasmaaien 

Alle begin is moelijk maar de aanhouder wint.

Verse takken

3E852 met Belgische partner

Belgische vogel 1719, geringd in 2017 bij
Plankendael

Nieuw nest, twee ongeringde vogels

Paalnesten?

Ik zie niks meer.

Belgische vogel met ongeringde vogel op het
nest, twee weken geleden. Inmiddels is oude
geringde partner en is de ongeringde vogel
verdreven.

Gert Van Den Boezem - 21 maart 2021
20-03-2021 bosuil Zutphen.

Mary Mombarg-Post - 22 maart 2021
heeft een link gedeeld. Weer een Blog! Liken mag www.beleefdelente.nl Kerkuil
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/heersers-van-de-duisternis-1?
Liz Van Limbeek De Jong - 22 maart 2021
Nog geen goede camera, maar toch geprobeerd een foto te maken van mama uil met 2
jongen in het park bij de Boompjeswal. In het rondje zit mama, daar boven de 2 kinderen.

Rob van Swieten - 23 maart 2021
Ook weer terug ben benieuwd.mannetje is wat schuwer. Het vrouwtjw (KS71) minder Laatse
x dat ik haar hier zag was 16 mei 2020. Waarbij de jongen en zij niet meer gezien zijn. Dus
blij dat zij weer terug is.

Rob van Swieten - 24 maart 2021
Kom ik om half elf langs de uilen richting de stad boodschap doen. Staat een fotograaf met
joekel van lens uit te leggen aan twee moeders met kinderen dat er twee jonge ransuilen
zitten, het ad mannetje bosuil op nog geen 2 meter tegen de stam. Man nog volmondig
zeggen nee hoor zijn geen bosuilen. Hmm ik pas vogelaar, fotograaf, plaatjesschieter, ik
denk de laatse twee. En weer door met de dagelijkse rompslomp.
Hannie Wijers - 23 maart 2021
Vandaag naar de Bosuil wezen kijken. Dank zij
de duidelijke foto van Gert van den Boezem kon
ik hem vinden. Voor het eerst gezien.

Liz Van Limbeek De Jong - 23 maart 2021
Wat betere foto's van de uilen.

Harry Gelderman - 24 maart 2021

Rob van Swieten - 24 maart 2021
Langzaam druppelen de meldingen binnen van jonge bosuilen in het land. Zo ook die van
Zutphen in het parkje waar menig mens op en neer loopt naar de stad, hond uitlaten of
gewoon een wandelingetje. De eerste berichten van het paar dateert ergens uit 2014/2015?
Hek Jan Hof meende een roepende bosuil te horen. De eerste jongen die gezien werden
was in 2016 In 2017 vond ik een juv. op de grond (1703) Dankzij Wim en zijn vrouw is dat
het met dat jong goed gekomen die weer op een tak werd teruggezet. En zo kwam het
"beroemde" uilenpaar wel jaarlijks ergens wel in een bericht langs. 2020 was een schrikjaar
want de bomen werden drastisch gekortwiekt. De nestholte bleef bespaard maar zou de uil
wel terugkomen. Regelmatig werd er gecontroleerd of de uil er zat. Dat was het geval. En
ook in 2021 heeft dit paar succesvol gebroed.
Niet ieder jaar kon het aantal jongen vastgesteld worden maar met zekerheid is wel te
zeggen dat het paar vanaf 2016-2021 13 jongen heeft gehad. ( waarschijnlijk meer maar dat
is niet met zekerheid te zeggen) De aantallen zijn gebaseerd op wat er in een x jaar aan
jongen gezien is. Gezien de leeftijd van de jongen van 2021 moet de eileg in 2e/3e week van
januari plaats gevonden hebben.
Daarnaast is het ook altijd leuk om te kijken wat er in de braakballen van de ad. bosuilen
zitten om te achterhalen wat er zowel aan prooien gegeten is.
Foto,s zijn van de verschillende jaren tot nu.

juv. 16 mei 2016

juv. 3 april 2019

juv. 17 maart 2017

een van de juv. 2021

ad paar 2018

verschillende botfragmenten uit een braakbal

juv bosuil op grond 17 maart 2017

braak ballen van volwassen bosuil

Erna de Vries - 25 maart 2021
Ik hoorde vanochtend een verrassend vreemde vogel kwetteren en een ekster die daar
steeds op antwoordde. Het bleek een grasparkiet te zijn. Weer eens wat anders.
Gerjo Horsman - 25 maart 2021
Dammm.
Mag het eendje meer zijn?!?!

Hannie Wijers - 25 maar 2021
Vandaag op zoek naar de Takkelingen, de jonge Bosuiltjes. Gevonden.

Rob van Swieten - 25 maart 2021
Live atlassen vandaag. Deze mag je vast niet meetellen. Begraafplaats Zutphen.

Henk Bouwman - 26 maart 2021
Geelgors
Sony RX10m4
F4
1/200
ISO100
170mm

Hannie Wijers - 26 maart 2021
Vandaag weer eens kijken of er in Voorstonden wat te beleven viel. Een zwarte specht zat in
het nest, liet zich sporadisch zien. Verder gegaan en na enige tijd hoorde ik weer kloppen. Er
was een specht bezig een nestholte te hakken. Na even vloog deze weg richting het eerste
nest. Snel kijken en daar zat het mannetje aan de eerste nestingang.
Zou dit nu een tweede paartje zijn? Maken ze al eerder een ander nest of gaat dit mannetje
soms vreemd. Iemand een idee?
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/2650858561870963/
Hannie Wijers - 25 maart 2021
Hoewel de uilen hoog in de boom zaten toch een poging gewaagd een filmpje te maken.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/2650228008600685/
Gerjo Horsman - 26 maart 2021
Spring...

Hans Cornelissen - 28 maart 2021
In ons kleine stadstuintje is ons roodborstje weer aan het nestelen, maakt mij! Ook mussen,
houtduiven, tortel en merel hebben onderkomen en nestjes! Gaat super!

Hannie Wijers - 28 maart 2021
Vanmorgen met het zonnetje op weg naar de Bosuilen. De ontwikkeling gaat snel. Drie
dagen geleden nog pluizenbollen. Nu begint het al echt op een Bosuil te lijken. Filmpje is wat
langer, maar ik vond het wel leuk om te zien.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/2652220461734773/
Rob van Swieten - 29 maart 2021
Zo snel dat ik er nooit geen foto had van kunnen maken, nog geen 6 meter hoog net twee
mannetjes sv achter elkaar aan, nog niet zo laag gezien boven ons huis. Gave belevenis.
Hannie Wijers - 30 maart 2021
Even naar de Gelderse toren. Geen discriminerende bedoelingen. Zouden er bij deze
eenden ook homo's zijn?
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/2653644848259001/
Hannie Wijers - 30 maart 2021
Bij de Gelderse toren twee eenden. Ik kom er niet uit welke het moeten zijn. Wie heeft een
idee voor me?
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/2653674491589370/
Hannie Wijers - 31 maart 20921
Nabij de Kaardebol trof ik deze gans. Hopelijk hoeft hij niet aan de lijn te doen als zo'n
bandje strak om het strotje zie.

