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Januari 2022
Hannie Wijers - 3 januari 2022
In de vijver bij Voorstonden twee zwanen en drie eenden. Zijn dit de vrouwtjes van de
Mandarijneend? https://www.facebook.com/100008405347635/videos/317029273761521/
Yvonne Klopman - 4 januari 2022
10 Aalscholvers en een groep meeuwen vochten vanmorgen om lekkere hapjes.

Hannie Wijers - 6 januari 2022
Eerbeek Soerense zand, aan de voet van de boom een Koperwiek. Ik denk een jongen?
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/pcb.2847478475542303/34141813449
2560

Yvonne Klopman is bij Bronsbergenmeer, Zutphen - 8 januari 2022
Groep kuifeenden.

Hannie Wijers - 11 januari 2022
Rondje Cortenoever, hoge water begint te zakken. Toch nog weer een bezoekje van de
familie Keep. Blijkbaar ligt er veel voedsel tussen het oude hooi.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/277780184346149/
Perry Boersbroek - 14 januari 2022

Marc Kastermans - 17 januari 2022
Heb je een fijn huis met uitzicht over de IJssel, kom je terug van muizenjacht, is je hele dak
eraf gezaagd.

Marc Kastermans - 18 januari 2022
Pa is nu ook thuis en inspecteert het dak.

Hannie Wijers - 18 januari 2022
heeft een bestand geüpload.
Engelenburg vanmiddag. Een groep vogeltjes die ik helaas niet in beeld kon krijgen. Waren
erg snel weer weg. Heeft iemand een idee welke vogel ik hier hoor? Mogelijk van de groep.
Michel Klemann - 19 januari 2022
Van het weekend bezig geweest met het tellen van wintervogels. Bij de grote plas van
Bronsbergen zwom een grote vis, half dood, met zijn rug deels boven water; een karper of
grote brasem. Ik kon het niet goed zien. Erg leuk waren de kuifeenden die het maar eng
vonden en in een grote sliert achter de vis aan gingen zwemmen.
Kop hoog in de lucht, kuiven omhoog met van die verbaasd grote gele ogen erachteraan.
Geen foto helaas want de wilgentakken zaten in de weg. Er zat nog wel een tjiftjaf ook in die
wilgen. Een overwinteraar. Dat soort zomergasten gaan we waarschijnlijk vaker zien de
komende "winters" of wat er tegenwoordig voor door gaat.
Op de plas ook een bijna geheel witte fuut met wat lichtbruin nog op de zijkant van de kop.
Vogel zat ver weg en met zo'n klein cameraatje is het ook niet alles maar toch is de
kleurafwijking wel aardig te zien.

Erwin Jansen - 21 januari 2022
De bosuil is al druk in de weer, ze zijn natuurlijk altijd vroeg in het seizoen actief. Hopelijk dit
jaar een broedsel.
https://www.facebook.com/100004402967092/videos/pcb.5452315631451201/36108338870
1872
https://www.facebook.com/100004402967092/videos/pcb.5452315631451201/62495339545
2402
Benny Middendorp - 23 januari 2022
Code kleurringen van Kieviten staan er niet om bekend makkelijk afgelezen te worden buiten
het broedseizoen en zeker niet in het buitenland. Deels heeft dit te maken met trefkans,
geluk en ervaren waarnemers. Edward O'Connor lukte het mijn witte vlagring code 1L af te
lezen, dit weekend in Wales, 700 km afstand vanaf Deventer waar ik het kuiken in juni 2021
van een witte code vlagring voorzag. Edward zag de vogel (foto Kievit in water) bij WWT
Llanelli Wetlands Centre, Wales, dus behoorlijk ver Engeland in. Blij met deze prachtige
geverifieerde melding en mooi voor het semi-RAS overlevingsonderzoek aan de Kievit. Foto
met de koeien bij ringplaats Deventer Douwelerkolk.

Mary Mombarg-Post - 27 januari 2022
Het weekend is de nationale tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland. Telt u mee?

Erwin Jansen - 28 januari 2022
Het gaat goed bij de bosuilen! Het mannetje brengt genoeg muizen en het vrouwtje heeft
gisteren haar 3e ei gelegd. Hopelijk morgen nr 4.
https://www.facebook.com/100004402967092/videos/951846675706632
Harry Enzerink - 28 januari 2022
Worden er in Zutphen meer dode watervogels gevonden? Ik zie berichten langskomen van
Vogelgriep slachtoffers en dat honden daar ziek van zijn geworden.Maar bij navraag bij het
Waterschap, wat dode vogels in water opruimt, is er na onderzoek nog steeds niks bevestigd
Hannie Wijers - 28 januari 2022
Vanmiddag in Cortenoever een buizerd met prooi, Door het onrustige gedag heb ik het idee
dat de prooi van een ander dier kan zijn?
Kan een buizerd een haas om zeep helpen? Gedrag was erg onrustig. Misschien een ander
roofdier?
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/1124746698278139/
Hannie Wijers - 29 januari 2022
De Boomklever met de voorjaarsroep.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/656035165831693/
Hannie Wijers - 29 januari 2022
Eekhoorntje begraafplaats Zutphen.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/5024577970927867/
Hannie Wijers - 29 januari 2022
Begraafplaats Zutphen. Hoog in de boom. Vanwege de vele takjes lastig om de camera
scherp te stellen. Is dit mogelijk een Torenvalk?

Elles van Nieuwenhuijzen - 30 januari 2022
De leucistische fuut kunnen fotograferen in de zon vandaag. (Bronsbergen). Klein balsend
momentje gezien ook. Ik zie de vogel nu een week of 3 op de plas.

Hannie Wijers - 31 januari 2021
Overgangsperiode bij de vogels? Zondagmiddag de eerste Witte kwikstaarten gezien in
Cortenoever. Even verderop een vlucht Kramsvogels. Niet helemaal scherp, maar toch..

Februari 2022
Arnoud Mark De Boer - 1 februari 2022
Is it a bird??? Is it a plane???? Is it.......???!!!

Bart Mendelson - 3 februari 2022
Ik denk dat de mussen even wegblijven uit mijn tuin, die hebben het hele drama gezien, aan
het gekwetter te horen.

Yvonne Klopman - 8 februari 2022
Boomkruiper - binnenstad.

Rob van Swieten - 8 februari 2022
Deze mag je bijna wel een vaste inwoner noemen in de wintermaanden van Zutphen., 2013,
2015, 2016, 2018, 2019, 2021 en 2022. Kokmeeuw geringd 2013 in Polen. Afstand 850 km
hier vandaan geringd 2013. Jeroen berichtte hier ook al over op deze pagina.
Leuk zo,n historie.

Harry Enzerink - 8 februari 2022
Vogelgriep op een kippenbedrijf in Eefde.
Imelda Hanselman - 10 februari 2022
heeft een link gedeeld: Afval
https://www.linkedin.com/posts/daniellebraundr_homofaber-deambachtelijkemens-ugcPost6897061783371096064-xRNY
Hans Cornelissen - 10 februari 2022
Ooievaars weer terug, in het Gat van Stam en bij Nijenbeek zeker 10 nesten alweer bezet!
Het is wel even een zoekplaatje, door de heftige stroming konden we niet dichter bij de wal
komen!

Mary Mombarg-Post - 11 februari 2022
Vandaag weer een scholekster bij de grote vijver in Warnsveld.
Harry Gelderman - 12 februari 2022
Vanmiddag gespot bij de IJssel. de Klei.

Harry Gelderman - 12 februari 2022
Smienten ook op de Klei in de Hoven.

Peter Schut - 12 februari 2022
Valk in de uiterwaarden 12-02-2022

Michel Klemann - 12 februari 2022
Zo. Dat is ook weer gebeurd. M'n acht maandelijkse watervogelgebiedjes zijn weer geteld.
Met 4517 exemplaren in 34 soorten was het allemaal best wel weer de moeite waard.
Gisteren en vandaag 73 kilometer gefietst en gelopen. Het was weer heerlijk baggeren langs
de Berkel en in de uiterwaarden maar dan heb je ook wat. Het voorjaar zit er aan te komen.
Baltsende Slechtvalken, nestbouwende Futen, ganzen veel in paartjes, Scholeksters en de
eerste Kleine Mantelmeeuw weer terug en her en der zingende Heggenmussen,
Boomkruipers en een enkele Vink en Groene Specht. Die Ooievaars vind ik ook altijd
opvallend. Je ziet ze eigenlijk nooit terugkomen, maar daar staan ze dan ineens weer op de
nesten. Heerlijk om al die bekende plekken weer af te struinen, zeker met dit mooie weer.

Peter Schut - 12 februari 2022
'Mijn eerste Ooievaar. 12-02-2022.

Hannie Wijers - 12 februari 2022
Vanmiddag voor het derde jaar de Zwarte specht kunnen observeren bij de voorbereidingen
van het nest. https://www.facebook.com/100008405347635/videos/4829683857122268/
Rob van Swieten - 13 februari 2022
Gewoon lekker alleen op pad, alles in je hoofd parkeren en gewoon met vogels bezig zijn.
Dus watervogels geteld in de stad. Niet echt bijzondere waarnemingen maar zeker wel
leuke. De kleine mantelmeeuwen bijvoorbeeld die er al vroeg bij waren op de Vijver.
Dit keer geen ringen kunnen ontdekken tussen de kokmeeuwen, maar altijd leuk om toch te
proberen er weer eentje te zien.
Op de begraafplaats is het naast watervogels ook leuk om andere soorten te zien of te
horen. De appelvinken waren ter plekke erg druk met roepen en een enkeling zong zelfs.
Nou is de zang van een appelvink niet erg spectaculair en overdreven in geluidsvolume, je

kan het ook zomaar missen, dus des te mooier dat mijn gehoor nog oké is. Ook de groene
specht vloog daar weer in het rond. Dit zijn soorten die ik er ook wel eens bij opzet in de avi
map, wat natuurlijk niets met watervogels te maken heeft, maar gewoon leuk om te
onthouden. Volgende ga ik toch maar eens proberen van telling te wisselen wat misschien
net zo handig is. ( voor wie avi map gebruikt)
En na de watervogels geteld te hebben ook maar even langs onze meest gefotografeerde
vogel in het park. ben benieuwd hoe vroeg we nu de jongen hiervan gaan zien.
Vandaag zou ik nog 1 gebiedje doen maar dat wordt morgen ivm omstandigheden. Hopen
dat ik daar de tafeleenden weer tref, wie weet.

Blauwe Reiger

Krakeend

Kokmeeuwen

mooie plek om eens ringen af te lezen.

Bosuil

Aalscholver

Appelvinken

Kuifeenden

het invoeren van de getelde soorten en aantallen ( Vijver (13-02-2022)
Rob van Swieten - 15 februari 2022
Maar eens kijken wat de bosuil en slechtvalk van Zutphen allemaal tot zich neemt. De resten
mooi in leeg cd hoesje plakken. En dat zo voor iedere vogelsoort die braakballen
produceren. Mijn oudste is die van de klapekster ( 1996). Vindplaats Horsterwold, Zuidelijk
Flevoland. (foto is van braakbal Bosuil).

Peter Van Der Velden - 15 februari 2022
heeft een bericht gedeeld.
https://www.facebook.com/nos/videos/228453919486178/
Janny Grevelink - 16 februari 2022
Zijn er nu minder ooievaars door de vogelziekte. Hier op Bronsbergen zijn minder ooievaars
als vorige jaren?

Hannie Wijers - 23 februari 2022
Leusveld, Boomklever maakt een nest.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/1031632307704134/
Hannie Wijers - 23 februari 2022
Kuifmees, Voorstonden.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/1068004163765413/
Hannie Wijers - 23 februari 2022
Ook in Voorstonden. Op een plek 4 verschillende vogelsoorten. Ik denk de Sijs.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/372109388087653/
Michel Klemann - 23 februari 2022
Aan de rand van Voorstonden in een poel een Grote Zaagbek vrouwtje. Meestal is het
mannetje dan dichtbij maar niet te vinden in die poel. Ik kwam hem verderop tegen, in de
vijver van het landgoed. Blijkbaar zijn ze elkaar kwijt geraakt en een appje sturen waar je je
ophoudt is er nog niet bij voor die beessies. Zo'n vreemde eend in je vijver; de
Knobbelzwaan moest er in ieder geval niks van hebben. Hij zal ze ook wel niet zo vaak zien
daar. Terwijl de Zaagbek nog een visje probeerde te verschalken zat de zwaan hem constant
op de hielen. Als beide zaagbekken elkaar niet meer tegenkomen, zullen ze ieder apart terug
naar het broedgebied moeten. Daar hebben ze vast afgesproken met elkaar.
https://www.facebook.com/1249963091/videos/475964190625654/
Rob van Swieten - 24 februari 2022
Vanmorgen 6:30 slechtvalk al druk met roepen omgeving watertoren. Dit jaar zitten ze
verdacht veel rond de watertoren. Veel baltsgedrag. Zal niet lang meer duren wat de
uiteindelijke broedplaats gaat worden. ( foto van 23-02-2022). Was nu nog te donker voor
een foto. Ring helaas nog half leesbaar. Vanmiddag met een andere waarnemer op beide
(walburgis kerk en watertoren) posten of er “indringers” tussen zitten.

Gert Van Den Boezem - 24 februari 2022
Bij Bronsbergen.

Harry Gelderman - 24 februari 2022
Langs de IJssel gisteren scholekster.

Harry Gelderman - 24 februari 2022

Rob van Swieten - 24 februari 2022
Als ik het mannetje buiten overdag zie zitten. Het vrouwtje in de nestholte zichtbaar, krijg ik
altijd de kriebels. Komende weken weer spannend dus.

Harry Gelderman - 24 februari 2022
Zou het een strandloper kunnen zijn. IJsbaan Zutphen.

Harry Gelderman - 25 februari 2022
Slechtvalken. Ik zie iets van ring B boven RN onder. Misschien dat er iemand de herkomst
kan achterhalen en laten weten.

Richard Heeringa - 25 februari 2022
Momenteel al 20 ooievaarsnesten op Bronsbergen. Van deze vogel is het ringnummer mooi
af te lezen.

Hannie Wijers - 26 februari 2022
De Slechtvalk en Bosuil niet gezien. Dan naar de begraafplaats in Zutphen.

Hannie Wijers - 26 februari 2022
Grote zaagbek in Voorstonden.

Erwin Jansen - 26 feruari 2022
Vannacht is het eerste kuiken uit het ei gekropen! Nog 4 eieren te gaan.
https://www.facebook.com/100004402967092/videos/257795983192346/

Tim Voortman - 26 februari 2022
Grote bonte specht bij de Kaardebol/ vijver.

Yvonne Klopman - 26 februari 2022
Grote bonte specht, Kapsebos Warnsveld.
https://www.facebook.com/yklopman/videos/2160182304140245/
Mary Mombarg-Post - 27 februari 2022
heeft een bericht gedeeld.
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/blog/lezen/de-kerkuilen-zitten-klaar-u-ook
Jakim Spaander - 27 februari 2022
Goedemorgen! Zojuist een dode gans in het water (achter
het piertje) aangetroffen bij de vijver. We vinden het een
beetje sneu om hem/haar te laten liggen, en ik denk dat de
gemeente waarschijnlijk de gans gewoon bij het afval gooit.
Weet iemand wat je kan doen in zo'n situatie? Mag je de
vogel bijvoorbeeld daar bij de vijver ergens begraven? Of..

Dick van Hoffen - 28 februari 2022
Met dit weer toch vast een beetje rommelen in de tuin. Bramen snoeien en opbinden,
houthok schoon. Het "vuil"gaat nog even op een hoopje hier en daar. Je weet nooit wat er
nog in zit. Dan ineens in de verte Kraanvogels. De eerste groep net na elven alleen gehoord.
Daarna natuurlijk wel de camera klaargelegd en niet voor niks, want om iets over twaalf
kwam er nog een voorbij. Geregeld draaiden ze wat om dat schuin tegen de zuidoostenwind
in af glijden. De koers was pal noord, dus ze probeerden per saldo nog net een beetje de
wind achter te houden.
Dat fleurt de dag dag toch een beetje op. Die vogels die laten zien dat de natuur gewoon
door gaat, dat ze zich niet aan grenzen hoeven houden. Binnenkort vliegen ze ook vanuit
Israël over de Oekraïne, dwars over de oorlog. Ze broeden volop in Rusland. Ik hoop dat ze
daar ook een teken van hoop mogen zijn. Dat ze laten zien dat de natuur ons bindt en dat ze
geen grenzen kent.

Hannie Wijers - 28 februari 2022
Vandaag richting Leusveld. Wie kan me op weg helpen met deze vogel? Beetje ver weg, dus
niet helemaal scherp.

Mirjam Smitt - 28 februari 2022
Heb ik vannacht kraanvogels horen overvliegen??

Maart 2022
Mary Mombarg-Post - 1 maart 2022
heeft een link gedeeld. Help Erwin mee!
https://www.doneeractie.nl/help-mee-met-muizen-voor-de-bosuil-jongen/-61218
Rob van Swieten - 2 maart 2022
2022 het jaar van de Merel.
https://www.sovon.nl/nl/content/jaar-van-de-merel

Merel man, Zutphen 2021

Merel vrouw. Zutphen 2021 . Beide ex broedpaar
op 7201Bc. 2 ei mislukt door predatie.

Rob van Swieten - 2 maart 2022
heeft de omslagfoto van de groep bijgewerkt.

Erwin Jansen - 2 maart 2022
Moeder bosuil verzorgd haar jongen goed, hier is te zien hoe ze de jongen kleine stukjes
muis geeft. Inmiddels 4 kuikens en nog 1 ei!
https://www.facebook.com/100004402967092/videos/494396105400483/
Diane Siemelink Roosloot - 4 maart 2022
Ooievaars vliegen hier heerlijk rond boven mijn hoofd…
https://www.facebook.com/dianesiemelink/videos/373503874775606/

Tim Wengelaar - 4 maart 2022
Gister is op de toren van de Walburgiskerk een dode Slechtvalk (vr) gevonden. Het was al
een paar dagen rustig boven de stad. Dit verklaart een hoop helaas. Doodsoorzaak is
onbekend. Maar ze had een gebroken nek. Dus misschien tegen de toren gevlogen tijdens
jacht of paringsrituelen. Ik ga morgen met haar naar een preparateur om haar op te laten
zetten. Daarna zal ze een mooi plekje krijgen in de Walburg.

Michel Klemann - 4 maart 2022
Terwijl ik over de brug fietste zag ik paniek onder de vogels in de Tichelbeekse waarden. Ik
zag of hoorde geen jagers, geen rond rennende honden of wandelaars. Een grote troep
kolganzen landde dicht bij elkaar op een grasland perceel. Er MOEST wel een zeearend aan
het klooien zijn.
Beneden gekomen zag ik een 1500 Kolganzen, dicht bij elkaar, allemaal met de koppen
omhoog. Dikke stress bij de ganzen. In ene gingen ze allemaal tegelijk de lucht in; waar zit
dat beest???

Op grote afstand kwam hoog, vanaf De Hoven, een Zeearend aanvliegen achtervolgt en
bestookt door twee Buizerds, een Ooievaar en een handvol Kokmeeuwen.
Het beest bleef een tijdje rondcirkelen. Alle ganzen verdwenen in een mum van tijd,
meeuwen en reigers concentreerden zich bij elkaar. De Zeearend bleef een tijdje cirkelen
boven de Cortenoeverse Brug, kwam even terug de Tichelbeekse Waarden in maar vloog
daarna toch verder naar Cortenoever.
Het blijft spektakel zo'n Zeearend.

Gert Van Den Boezem - 5 maart 2022

Hannie Wijers - 5 maart 2022
Vanmiddag naar Voorstonden om te kijken of de Zwarte specht actief was. Ja hoor, eerst bij
het bekende nest. Toen ik verder wilde gaan zag ik hem naar een andere boom vliegen. Hier
zaten in het verleden al 4 nestopeningen. Meneer werkte en verdween in het 2e gat van
boven en kwam even later uit het bovenste gat. Tot mijn verbazing ging hij nu in de onderste
opening. Het lijkt wel een heel lang nest.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/1375801272850097/
Rob van Swieten - 6 maart 2022
Vandaag met Mary, Ben, Chris en Wendel van de winkel Geluksvogels, rondje gemaakt in
de stad om een leuke route te uit te stippelen om zg stadvogels te kijken.
Uiteraard ook langs de bosuilen.
24 febr schreef ik al dat het mannetje bosuil buiten de nestholte zat en er dus waarschijnlijk
al jongen waren. We keken omhoog en zagen het vrouwtje voor de nestholte zitten. Deze
ging naar binnen en wat kwam er te voorschijn. Wendel zag het jonge beest als eerste, dan
ben je toch een geluksvogel of niet. Het jong schatten we op dag of 20-25 dagen oud. Een
vroege dus. Er werden er twee gezien in de holte ( geen foto).

Bosuil vr.

Bosuil juv.

Jeannette Bekkers - 7 maart 2022
De kleine bonte specht, bij Nijenbeek

Michel Klemann - 7 maart 2022
Graslanden uiterwaarden van de IJssel, in Cortenoever 7 maart 2022.
Plaatje van Natura 2000-gebied "Rijntakken" Gemeente Brummen in de Provincie
Gelderland. Alle struwelen en bomen gekapt, het gebied ontwaterd, platgespoten met gif,
geëgaliseerd en gisteren volgepompt met stront. Laat de Kwartelkoningen, Porseleinhoentjes
en weidevogels nu maar komen...

Hannie Wijers - 7 maart 2022
Vanmiddag even de Bosuilen begroet.

Perry Boersbroek - 8 maart 2022
Lekker in de ochtendzon.

Rob van Swieten - 8 maart 2022
Voor ons huis in de stad. Zie ik regelmatig een van de fuutachtigen. Maar de kleinste van
deze familie had ik nog nooit eerder gezien in het water tegenover de Graaf Ottosingel. Ach
zo zie je nog eens wat tijdens de hond uitlaten.

Fuut.

Dodaars.

Rob van Swieten - 8 maart 2022
633 meter hemelsbreed , nog maar even laatse controle vanuit huis. Nog net te zien op de
mast. Nu op naar mijn andere hobby.

Aart van den Berg - 8 maart 2022
Vanmiddag een Zoom-bijeenkomst bijgewoond over Weidevogels en bemesting.
Zeer informatief en reden om verder te investeren in biodiversiteit en weidevogelbeheer in de
uiterwaarden van de IJssel Zie Brûsplak
https://www.facebook.com/100999878531207/posts/387621433202382/

Arie van Viegen - 9 maart 2022
De hazen hebben schik in het zonnetje.

Michel Klemann - 9 maart 2022
Verschillende leden van de Vogelwerkgroep tellen maandelijks, al jaren achtereen, een hele
reeks aan watervogel-telgebieden. Deze door Sovon gecoördineerde tellingen zijn onderdeel
van de landelijke watervogeltellingen.
Voor de landelijke jaarlijkse rapportages zie: https://www.sovon.nl/nl/monitoringrapporten
Van de landelijke tellingen wordt dus jaarlijks verslag gedaan en worden door o.a. door
Wetlands International gebruikt om internationale verspreiding en populatiegrootte van de
verschillende soorten te bepalen. In 2021 telden we in Zutphen 17 verschillende gebieden op
watervogels.
Van de tellingen in 2021 heb ik een rapportje gemaakt. Voor wie daarin geïnteresseerd is;
het rapport is hier als *.pdf te downloaden: https://www.vwgzutphen.nl/Pdf/Rapporten/watervogeltellingen_zutphen_2021.pdf

Harry Gelderman - 10 maart 2022

Harry Gelderman - 10 maart 2022
wulp.

Erwin Jansen - 10 maart 2022
Moeder met haar kroost aan een gedekte tafel.
https://www.facebook.com/100004402967092/videos/1032962347297876/
Hannie Wijers - 10 maart 2022
Bij een poeltje op de Posbank deze twee vogeltjes. Heeft iemand een idee welke dit kunnen
zijn?
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/361640502482212/

Hannie Wijers - 10 maart 2022
Scholekster-race. Achter Bronsbergen gisteren heel veel Scholeksters en Kieviten.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/317729887013930/
Rob van Swieten - 10 maart 2022
Vanmorgen 08:10. Na de dood van het vrouwtje sv., is er een nieuwe partner. De kast krijgt
regelmatig inspectie van haar. Nu afwachten of er ook daadwerkelijk gebroed gaat worden.
Maar dit is al mooi nieuws voor mij.( Zutphen 10-3-2022).

Hannie Wijers - 12 maart 2022
Vanmiddag in Voorstonden. Ik dacht eerst aan de Kleine bonte specht, volgens de
tekeningen van de spechten is het de MIddelste bonte specht.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/1545728805820683/
Yvonne Klopman - 12 maart 2022
https://www.facebook.com/1207959769/videos/pcb.5621332524549510/283917637181152

Gerrit Rensink - 13 maart 2022
Gisteren tijdens mijn telronde SOVON Watervogels begon het met 3 Wulpen en een
Watersnip. Plots cirkelde opeens het inmiddels vertrouwde paartje gevorkte vrienden hoog in
de lucht, heerlijk om ze weer te mogen verwelkomen. Vervolgens de voor mij eerste
zingende Tjiftjaf dit voorjaar, was een lekkere telronde.
Rob van Swieten - 13 maart 2022
De drie waterpartijen in de stad Zutphen geteld. ( Morgen nog de Vijver). Prachtig weer
natuurlijk, met veel zingende vogels als appelvink ,tjiftjaf, merel, roodborst, boomklever,
spreeuw enz.. en roepende spechten. Al wat ganzen op nest op verschillende locaties, zo
ook wat meerkoeten. Hier en daar wat aalscholvers rustend. De tafeleend natuurlijk ook
aanwezig. en ja de eekhoorn is altijd leuk om onderweg tegen te komen. Niet veel soorten
geteld (13) maar voor stadse begrippen prima.
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Aalscholver
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Telling befgraafplaats WAVO

Marc Kastermans - 13 maart 2022
Na de verhuizing van bijna 2 jaar geleden, eindelijk een heggemus in de tuin. We zijn er blij
mee.

Aart van den Berg - 13 maart 2022
Als je liefhebber bent van het Waddengebied mag je
deze film niet missen! Schitterend!

Hannie Wijers - 13 maart 2022
Vandaag weer naar de Empese en Tondense hei. Dichtbij in een vennetje de Wulp.

Michel Klemann - 13 maart 2022
September 2016 zat er op de plas van de Rammelwaard een bleek gekleurde fuut. Niet meer
gezien tot voorjaar 2017 toen die , gepaard met een normaal gekleurde fuut, een nest
probeerde te bouwen bij de sluizen van Eefde. Met de schommelende waterstanden werd
dat niks. In het water hangende takken waarin ze vroeger bij de sluizen van Eefde succesvol
broedde, worden de laatste jaren systematisch gesloopt om te voorkomen dat er futen
kunnen broeden. Reden van die futenhaat is mij onbekend.
Vier jaar later, in 2021 kwam ik de bleke fuut weer tegen in de Vispoorthaven. Of hier
succesvol gebroed is, weet ik niet, maar gisteren zat die daar weer. Let er maar eens op of je
hem/haar ziet.

Michel Klemann - 13 maart 2022
Voorjaar. Sommige uilen hebben al jonkies, maar gisteren kwam ik de eerste jonge
Nijlgansjes al tegen. Hoe leuk, en meteen acht stuks. Hopelijk gaan ze het redden.

Hannie Wijers - 13 maart 2022
Empese en Tondense hei. Zijn dit Graspiepers? Ik vind ze zo'n dikke snor hebben. Of is het
een Gors?

Harry Gelderman - 13 maart 2022
Vanmiddag zag ik wel drie buizerds rondcirkelen aan Harfensesteeg.

Anke van Striep - 14 maart 2022
Ik ga een uiltje knappen...
Bosuil

Rob van Swieten - 15 maart 2022
Nou met je ziel onder je arm, nergens naartoe want regels zijn regels van het rivm. Helaas
ook ik moet eraan geloven . Maar Britt moet toch echt uit, dus zo gammel als ik ben maar
langs het water en foto toestel mee. Normaliter dulden grauwe ganzen elkaar wel. Dat is
echter anders als een paar net bezig is met een nest. Moet je als vreemd paar uiteraard niet
denken dat je op visite mag komen. Dat levert een hoop lawaai en vooral waterverplaatsing
op. Als het dan duidelijk is dat ze niet welkom zijn dan keert de rust vanzelf weer terug, en
Britt en ik gaan ook weer door.

Bart Mendelson - 16 maart 2022
Krakeend in het Emerpark.

Hannie Wijers - 16 maart 2022
Vandaag weer op zoek naar de vogels. Heul veul vinken, Kepen, Sijs, Koolmees.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/715430506128660/

Henk Bouwman - 17 maart 2022
Merel mannetje
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Rob van Swieten - 17 maart 2022
Beetje thuis vogelen maar.
Niet al te beste kwaliteit met phone door telescoop 600 meter en nog wat verder. Maar er is
beweging in de kast,op de kerk, nu nog eieren leggen . ( sv vrouw)Waren altijd al late
broeders. Zal nu ook niet anders zijn. Met op het laatst nog een paar vormen.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/674009823849088/
Dick van Hoffen - 18 maart 2022
Een paartje Holenduiven inspecteert een nestholte in een Eik langs de provinciale weg bij
het het Medler. Ik vrees dat de Eik nog plat gaat, want die was al gekandelaberd.

Annelies de Vroom - 18 maart 2022
Gewoon een blauwe reiger op bezoek in mijn vijver. Maar wat een prachtige vogel!

Rob van Swieten - 18 maart 2022
Nou in ieder geval hebben de bosuilen twee jongen. En genieten ergens hoog in de boom
van het zonnetje. Tussen jong 1 en 2 zit wel redelijk een leeftijd verschil van een paar dagen.

Mirjam Smitt - 19 maart 2022
Lekker zandbadje nemen.
https://www.facebook.com/mirjam.smitt.7/videos/339465741538631/
Hannie Wijers - 19 maart 2022
Cortenoever. twee Wulpen.

Hannie Wijers - 19 maart 2022
Gelderse toren. Kan dit het vrouwtje zijn van de Grote bonte specht?

Jeannette Bekkers - 19 maart 2022
Vanmorgen vloog er een rode wouw over mijn huis in Oeken. Te laat om te fotograferen.
Joke Beulecke - 19 maart 2022
In het "Ooievaarsbosje" bij Nijenbeek tel ik 28 bewoonde nesten. (Heb ik goed geteld???).
Het aantal hoge bomen wordt langzaam maar gestaag minder. Iedere storm sneuvelt er wel
een boom. Dinsdag hoop ik weer te kunnen tellen.

Henk Bouwman - 20 maart 2022
Appelvink met dorst.

Karin van der Velde - 20 maart 2022
Wie weet welke vogel dit is? Is het een boenvink?

Hannie Wijers - 21 maart 2022
Boven een dood deel van de IJssel bij Doesburg drie groepen Wulpen.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/640242047037124/

Hannie Wijers - 21 maart 2022
Achter de IJssel ligt een waterplas tussen Brummen en Dieren. Sinds gisteren of vandaag
zijn de Tureluur, Kieviten, Pleviertjes weer aanwezig. Nu zag ik er ook een vogeltje wat ik zo
niet ken. Helaas door de afstand niet helemaal scherp. Hopelijk heeft iemand een idee voor
me om welke vogel het kan gaan.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/5116807285047341/
Anke van Striep - 21 maart 2022
Tot een paar weken geleden vaste gast bij de vetbollen; de middelste bonte specht.

Aart van den Berg - 21 maart 2022
Aan de overkant vd IJssel ligt de #Tichelbeeksewaard Volgens de borden een vogelparadijs.
Helaas, vanavond weer geconstateerd dat de droogte weer toegeslagen heeft, de pachter
heeft het platgeschoven en er vliegt NIETS!! Geen roepende kieviten of grutto's. Wanneer
gaat hier nou iets mee gebeuren? In 1 woord: Dramatisch!!
Chris Da Ponte - 24 maart 2022
Hallo, Even een 'gekke' vraag als het mag:
Vanaf mei gaan wij met onze winkel Geluksvogels in Zutphen testkijkdagen voor optiek
organiseren aan de IJssel. Omdat we dat nog nooit gedaan hebben zijn er dus geen foto's. Is
er hier iemand die foto's in het archief heeft met mensen die in een groep door kijkers (en
scopes) kijken? Het gaat om foto's die in de lente/zomer zijn gemaakt. Dus goed in het
groen. Ik hoor het graag via winkel@wijzijngeluksvogels.nl en alvast dank voor je moeite!
Hannie Wijers - 24 maart 2022
Vanmiddag naar de heide met vennen en daar fourageerden 6 Grutto's. Ik denk dat op het
filmpje man en vrouw staan? beter geen geluid aanzetten, vergeten eraf te halen. ZOveel
wind. https://www.facebook.com/100008405347635/videos/346507300759525/
Hannie Wijers - 24 maart 2022
Geelgors, die vervelende takjes.

Rob van Swieten - 24 maart 2022
Ik had het wel eens gehoord maar kon er niet opkomen toen ik het vandaag weer hoorde.
Gelukkig zag ik het. Het geluid hoor je twee keer in het filmbestandje. En laat je vooral niet
van de wijs brengen van de andere vogelgeluiden die je hoort. Die uiteraard ook leuk zijn. En
wie het herkend mag het zeggen. Beetje zacht krijsend geluid.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/325760356284296/
Rob van Swieten - 25 maart 2022
Geïnspireerd door de schrijver M de Jong ,die ooit vogelboekjes schreef jaren 60/70 met
delen als vogels in bv "in bos,park en stad of bv vogels van het open veld, wad en slik.
Begonnen met wat stukken te schrijven . Niet zozeer hoe de vogels te herkennen zijn aan
hun kenmerken maar meer de levenswijze, gedrag en broed- zorg, en hoe de vogels zich
gedragen in de stad. Allemaal losse eindjes en dan bedenken of het per familie soort moet
als bv kraaiachtigen, lijsterachtigen of meer in groter verband als zangvogels,watervogels
enz. Daar ben ik nog niet overuit hoe dan de indeling van het boekwerk moet komen. Dus
eigenlijk nog een ratje toe, en maar wat foto,s verzamelen, dan zien we wel verder als het
wat concreter wordt.

Henk Bouwman - 25 maart 2022
Groenling.

Anneke Otten - 25 maart 2022
Eindelijk na 3 jaar zoeken op plekken
waarvan ik wist dat er ijsvogels konden
zitten zag ik vandaag op het nippertje
mijn eerste ijsvogel voor de camera. Hij
zat heeeeeel ver weg, dus de foto
behoorlijk gecropt, maar ik was zo blij als
een kind... Goed begin van het
weekend...
Fijn weekend allen.

Hannie Wijers - 26 maart 2022
Boven t Leusveld denk ik de Zeearend en twee buizerds. Onlangs vernam ik dat de
zeearend ook daar wel komt.

Dick Zwiggelaar - 27 maart 2022
Een torenvalk vlak bij de IJsselstroom in het hoogste punt van een boom.

Hannie Wijers - 28 maart 2022
Deze ook op de Posbank. Ik dacht eerst een Sijs maar vond de buik te rozig Wie kan me
helpen. https://www.facebook.com/100008405347635/videos/706274043876592/
Hannie Wijers - 28 maart 2022
Onlangs op de Posbank dit vogeltje. Heeft iemand een idee welke dit kan zijn? Een van de
Piepers? https://www.facebook.com/100008405347635/videos/370800371587994/

Dick Zwiggelaar - 29 maart 2022
Vanmorgen de eerste kuikens in de Hank naast de IJsselstroom gespot. Vreemd genoeg is
moeder een Wilde Eend en vader een Brandgans. Had ik nog niet eerder gezien..

Rob van Swieten - 29 maart 2022
Nou alle bosuil jongen (3) zijn nu buiten. Nu wel
uitgaande dat half januari de eileg was begonnen.

Michel Klemann - 30 maart 2022
Heeft een link gedeeld. Omroep Gelderland heeft een berichtje geplaatst over de Brandgans
met z'n jonkies. Zit ook nog een filmpje bij van mij uit 2018.
https://www.gld.nl/nieuws/7618522/bijzondere-beelden-gans-denkt-dat-hij-de-vader-is-van15-jonge-eendjes

