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April 2022
Ron Hendriksen - 3 april 2022
Rode wouw inspecteert de rondweg bij de Hoven (of loert op kievit kuikens).

Mirjam Smitt - 4 april 2022
Filmpje 1: gaatje moet groter. Filmpje 2: het past maar net.
https://www.facebook.com/100007000380333/videos/pcb.5683492445000184/33875915823
1405
https://www.facebook.com/100007000380333/videos/pcb.5683492445000184/68035858301
1184
Jakim Spaander - 5 april 2022
Goedemiddag!
Ik liep net een rondje om de vijver in Zutphen en het viel me op dat de eieren van de ganzen
op het eilandje overal verspreid liggen en sommige eieren zelfs in het water drijven. Zijn
ganzen over het algemeen een beetje zorgeloos wanneer het aankomt om hun eieren? Ze
lijken namelijk wel heel erg beschermend wanneer de jongen eenmaal uit hun eieren zijn. En
bouwen ganzen ook geen nesten?

Rob van Swieten - 5 april 2022
Vandaag wat hoogspanningsmasten afgezocht op nesten. Via Tennet een kaart van de
hoogspanningsmasten gedownload en deze weer geïmporteerd in Google Earth. Van de 62
afgezochte masten 11 nesten gevonden waarvan 5 bezet. Soorten als ooievaar, Zwarte
kraai, Ekster en Slechtvalk. De niet bezette nesten ook mee gemarkeerd om deze later nog
eens te controleren op mogelijke broedparen van boomvalken. Ben nog niet op de helft want
wil ook de masten tot aan grens Lochem en gebied tot aan grens Doetinchem controleren.
Naast het afzoeken onderweg leuke soorten gezien. Dit keer geen spectaculaire foto's, maar
wel leuk om dit eens te volgen.

De masten richting Apeldoorn.

Grootste deel masten blauw gecontroleerd. Rood
zijn ook hoogspanningsmasten die nog afgezocht
moeten worden.

Ekster.

Eksternest.

Ooievaar.

Hannie Wijers - 5 april 2022
Kan ik nog iemand een plezier doen met het tijdschrift vogels vanaf 2005.
Mirjam Smitt - 5 april 2022
Dag 2 de koolmees in het pimpelmeeskastje.
https://www.facebook.com/mirjam.smitt.7/videos/519473276428825/
Gerjo Horsman - 5 april 2022
It's a rainy day...

Jeannette Bekkers - 5 april 2022
Bij de vijver in zutphen zag ik deze gans die een voet miste.

Henk Bouwman - 6 april 2022
Keep mannetje
ISO 1600
F7.1
300mm
1/500s
Fujifilm XT-4 icm 100-400 Fujinon lens

Yvonne Klopman - 7 april 2022
Ondertussen in de Zuidwijken.
https://www.facebook.com/1207959769/videos/pcb.5691778990838196/698676021272196

Hannie Wijers - 8 april 2022
Vanmiddag weer een poging gewaagd om eindelijk een de Slechtvalk te zien. Mda Rob van
Swieten voor aanwijzingen. Zonder statie en deze hoogte ben ik er wel blij mee. Eerst
rondcirkelen om de toren en toen geland.

https://www.facebook.com/100008405347635/videos/pcb.2910237169266433/39374109561
5878
Hannie Wijers - 8 april 2022
De vogels waren vandaag allemaal thuis. Een kijkje bij de Takkelingen genomen.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/pcb.2910247319265418/53231393178
6332

Rob van Swieten - 9 april 2022
In mijn tocht nesten kartering in lhoogspanningsmasten 1 nieuwe soort erbij Raaf. Maar goed
die zit er al wat jaartjes. Foto niet van deze soort mochten mensen reageren.

Dick Zwiggelaar - 9 april 2022
Gisteren de Brandgans met wilde eend en jongen in de IJssel gespot. Van de 15 jongen zijn
er nog 7 over. Ook werd de overtocht richting de Marshaven al gemaakt. 's avonds zaten ze
overigens weer in de hank naast de IJsselstroom. Toen nog gezien dat een zilvermeeuw een
jong aanviel. Het jong redde zich door tot twee keer toe onder water weg te duiken.

Rob van Swieten - 10 april 2022
Toch maar even een dubbele check bij mast 36, waar 2 sv gezien waren. Maar dit zijn in
ieder geval zwarte kraaien die gebruik maken van het nest. En onderweg ook weer genoeg
te zien.

Buizerd Vierakker

Scholekster, Mars

Torenvalk, Mars

Broekweg, van wel beste afstand genomen.
Stond aan overkant van stoomkanaal,
vierakker.
Arie van Viegen - 10 april 2022
Even bij de uilen wezen kijken

M36 , Mars

Johanneke Courcol - 10 april 2022
Wat zijn ze mooi..

Henk Bouwman - 11 april 2022
Buizerd op een regenachtige dag
ISO 1600
F7.1
1/500s
300mm
Fujifilm XT-4 icm 100-400 lens

Arie van Viegen - 11 april 2022

Prachtig.

Apart plekje.

Harry Gelderman - 12 april 2022
Bij toeval maar heel ver weg rode wou op de foto kunnen zetten. Het leek er op dat die het
op de hazen had gemunt.

Hermina de Vries - 12 april 2022
Huh? Twee ganzen op een (denk ik) roekennest… ik stopte om een foto te maken en kom zo
aan de praat met de man die tegenover deze boom woont aan de Deventerweg (vlakbij de
brug). Ook hij verbaast zich erover. Hij vertelt dat ganzen in zijn tuin aan de Grote Gracht
aan het broeden waren maar dat onlangs het nest is leeggeroofd. Hij vermoedt een marter.
Zouden deze ganzen het nu hogerop zoeken? Gebeurt dat vaker? Het leek ook alsof ze het
nest in de boom aan het verdedigen waren omdat een derde gans het nest op wilde. Luid
gegak natuurlijk…
Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan zeggen!

https://www.facebook.com/100000497206774/videos/pcb.5704807622868666/10998015105
96988
https://www.facebook.com/100000497206774/videos/pcb.5704807622868666/39183072278
9502

Rob van Swieten - 12 april 2022
Zoek me suf naar het sv koppel, weer afzoeken hopend op het laatste nest in een zendmast
op de mars. M39 helaas maar ook leuk ekster, dit keer zonder “dak”. Dan maar gewoon
telescopen met het geleende van Michel Klemann. Leverde mij mooi een Buizerd koppel met
nest ,op grote afstand. En dan gewoon achter me omdat ik een geluidje nadeed en eff
nieuwsgierig kwam kijken. En ook nog even geluid liet horen( flimpje) Paar uurtjes heerlijk
genieten.
https://www.facebook.com/100004931313107/videos/pcb.5706064929409602/30794704813
4546

Rob van Swieten - 13 april 2022
Sahara zand zingende merel en roeken. Nou dat gewoon vanuit huis. Rustdagje.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/1686091565071919
Hannie Wijers - 13 april 2022
Deze Scholeksters voeren een duidelijk verhelderend gesprek.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/468361861692419
Diane Siemelink Roosloot - 13 april 2022

Met schrik komt dit bericht me voor ogen!
Let op 105 populieren met ooievaars op de Bronsbergen Tuinen gaan mogelijk gekapt
worden!!!
Teken nu al bezwaar aan of stel vragen.
Genieten jullie ook zo met volle teugen van de ooievaars die in de populieren zitten bij de
tuinen van de Tuinen Bronsbergen?
Wat blijkt er is nu een aanvraag in behandeling om 105 populieren te kappen. Daar snap ik
niets van.
Het is een uitermate goede plek voor de dieren. Het wemelt er van de vogels en andere
dieren. En het is een geluidswal voor de Bronsbergen. Eerder is op bronsbergen vook al een
groot aantal bomen gekapt waar de ooievaars in zatten.
Ik wil jullie vragen bezwaar aan te tekenen/ vragen hierover te stellen bij gemeente en
provincie.
En daar waar mogelijk online en gehoor aan te geven.
update: na hulp en zoekwerk is dit het bericht van de gemeente Zutphen ergens gevonden .
Wat bij mij toch nog vragen doet rijzen. Want goede bomen hoef je niet te toppen. Nu lijkt dat
zoals ik het lees dat het kappen of toppen is.. voor een deel vh bosje . ik wacht nog op
reactie van de gemeente. Maar deel voor de volledigheid ook deze link :
https://zutphen.nl/nieuws/aanpak-bomen-bronsbergen ...

Hannie Wijers - 14 april 2022
Voorstonden vandaag. Heeft iemand een idee voor me om welke vogel het kan gaan?
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/1014428609200443
Diny Gijzen - 14 april 2022
Zo'n klein hokje aan de muur en 8 eitjes van de vink zo leuk.

Dick Zwiggelaar - 14 april 2022
Gratis op te halen, nestmateriaal. Weiland tegenover de IJsselstroom.

Rob van Swieten - 15 april 2022
Ben je klaar met watervogels tellen, fietssleutel verloren en geen reserve. Dus rondje maar
weer opnieuw doen. Vrees het ergste.

Rob van Swieten - 15 april 2022
Leuk de Nachtegaal ook weer op de Mars. Gisteren nog geweest was die niet te horen of
nog niet aangekomen.
Jeannette Bekkers - 15 april 2022
Een beflijster bij mij in de wei in Oeken.

Marc Kastermans - 15 april 2022
Moeder robotap is er maar druk mee.

Rob van Swieten - 16 april 2022
Naast ook wat andere soorten er tussendoor, is de nachtegaal goed te horen. De zwartkop
man kwam even bij mij kijken.
https://www.facebook.com/100004931313107/videos/pcb.5716036091745819/11200704021
07017

Gert Van Den Boezem - 17 april 2022
16-4-2022
Bronsbergen bosje

Hannie Wijers - 17 april 2022
Loenermark. Boven in dode boom. Behoort deze tot de Piepers?

Hannie Wijers - 17 april 2022
Kruisbek op de Loenermark.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/697954804784657
Dit vogeltje eveneens op de Loenermark. Heeft iemand een suggestie voor me?
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/1188412595295523

Henk Bouwman - 18 april 2022
Sperwer
ISO 1000
1/1000
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200mm
FUJIFILM XT-4 icm 200mm F2 Fujinon lens

Harry Gelderman - 18 april 2022
Vanmiddag de Graspieper en de kwikstaart.

Johanneke Courcol - 18 april 2022
Hij kan al heel wijs kijken voor z’n leeftijd..

Ron Hendriksen - 18 april 2022
Dacht weer een rode wouw te spotten boven onze achtertuin. Want die komt hier wel vaker
langs. Maar minder gevorkte staart en andere vlucht. Kan het de zwarte zijn? (nee toch…, 2
broedparen in 2020). Zie op waar neming. nl wel meldingen (Rammelerwaard).
Was in ieder geval wel weer een wauw-momentje!
Arnoud Mark De Boer - 18 april 2022
Een deel bizarre hoeveelheid ooievaarsnesten op de Bronsbergen en de Ponderosa....
Heeft iemand enig idee hoeveel nesten/ broedparen hier in zijn totaliteit zitten???

Hannie Wijers - 19 april 2022
Op de nestkast van vorig jaar zat de Torenvalk weer. Ik ben bang dat er van jongen niets
gaat komen. Ik heb geen idee van wie deze kasten zijn, misschien kan deze nog
gerepareerd worden.

Perry Boersbroek - 19 april 2022
Onze grote huisvriend is weer vlijtig bezig!

Harry Gelderman - 20 april 2022
Gisteren op het laatste moment zag ik een paartje grutto's.

Harry Gelderman - 20 april 2022
Gisteren zag ik zowaar twee jonge kieviten lopen op grote afstand. Volgens de weide vogel
beheerder die ik sprak was dat erg vroeg.

Harry Gelderman - 20 april 2022
Zo maar een middag op de klei.

Harry Gelderman - 20 april 2022
Het is altijd weer een verrassing waar ik mee thuis kom. Dacht de graspieper.

Marc Kastermans - 20 april 2022
Roodborsttapuiten, ik heb er iets mee. Hier het vrouwtje. Even een snel een foto en weer
weg want moeder heeft het druk. Bronkhorsterwaarden.

Arie van Viegen - 20 april 2022
Is dit de Europese kanarie? Gespot op de Tondese heide.

Hannie Wijers - 20 april 2022
Lingezegen. Wie weet welke vogel dit is?

Hannie Wijers - 20 april 2022
Velperwaarden, is dit ook een Witgat of een Groenpootruiter?
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/3276728885880189
Arie van Viegen - 21 april 2022
Hij zal maar over vliegen.

Rob van Swieten - 21 april 2022
Klassieke fout zo geconcenteerd naar iets anders kijken en op de achtergrond zang
Europese kanarie. Thuis aangekomen meende ik het ingesproken te hebben. FOUT dus.
Locatie waar het nu precies was ook totaal geen benul. Oerstom want geen alledaags
soortje. Opletten opletten.

Jolanda Angel - 22 april 2022
Dinsdag wat leuks op men werk een vogel die een nestje gebouwd heeft in een vogelhuisje
in de struik. Ik kon zo dichtbij komen dat de foto zo mooi is geworden.

Jeannette Bekkers - 22 april 2022
Foto rode wouw en als ik het zo gauw goed gezien heb waren er 2.

Remco Brinkman - 22 april 2022
heeft een link gedeeld.
https://sgxl.nl/ecoloog-en-jurist-willen-vogels-beschermen-door-katten-binnen-te-houden

Truus Langenberg - 23 april 2022
De lente in je bol.....!
Voor het eerst vanmiddag eindelijk eens vast kunnen leggen !

Hannie Wijers - 23 april 2022
Bij het Leusveld zag ik een aantal weidevohgels. Ik kan ze niet allemaal thuisbrengen. De
Kiviet en Plevier. ook een paar met zwarte kopjes. mogelijk de Zwarte ruiter? Ook een paar
met witte onderkanten, mogelijk Witgatjes? Wie kan me op weg helpen.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/1005008680120123

Wim Nijenhuis - 23 april 2022
De Torenvalkkast op Cortenoever is gerepareerd, mooi op tijd zonder verstoring! De valken
waren niet aanwezig maar het eerste ei was al gelegd!

Henk Bouwman - 23 april 2022
De winterkoning
Kleine snelle rakker met veel (wal)noten op zijn zang.
ISO1000
200mm
F4
1/800s
FUJIFILM XT-4 icm 200mm F2 lens.

Rob van Swieten - 24 april 2022
Paar nesten controleren, sommige met jongen, aantal die het nest al bijna verlaten en wat
vliegbewegingen oefenen in de mast. Een buizerd in de lucht is niet gewenst. en tot slot snel
wat scholeksters checken. Moeten er nog we iets meer zitten maar lastig te traceren. Maar
komt vast goed.

Anneke Otten - 24 april 2022
Leuke meerkoetjes in Zutphen.

Chanouk Ecologie - 24 april 2022
Wat zijn het voor vogels die in de bomen bij de viaduct in Brummen zitten?
Ik las dat bij de waterzuivering aan de dijk in Brummen bomen zijn geplant voor de roeken.
Maar zitten die daar ook?

Marc Kastermans - 25 april 2022
Vanmiddag kwam ik 2 tapuiten tegen op een stuk omgeploegd land bij Baak.

Bart Hiddinga - 26 april 2022
Net een beflijster in de tuin. Eerste keer dat ik die hier zie. Blij mee!

Arie van Viegen - 26 april 2022
Gele Kwikstaart.

Arie van Viegen - 26 april 2022
Volgens mij de Kneu.

Marc Kastermans - 27 april 2022
Een patrijs op de weg. Pas toen ik uit de auto stapte, rende hij de berm in. Misschien last van
heet asfalt aan de pootjes?

Hannie Wijers - 28 april 2022
20 mei Lingezegen. Een eend zwom telkens stukjes onder water, Ik eenden wel die er
duiken, maar zwemmen niet. Is dit toch een Kuifeend. Iemand een idee?
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/359055579579652/
Mirjam Smitt - 28 april 2022
Ze zijn er!!! De gierzwaluwen!!!!!

Marc Kastermans - 28 april 2022
Zojuist in de tuin. Uit de hand, door het raam en met het hart in de keel.

Hannie Wijers - 28 april 2022
Park Lingezegen. Zij dit meneer en mevrouw Wintertaling?

Perry Boersbroek - 28 april 2022
Convoi exceptioneel!

Henk Bouwman - 30 april 2022
Grote Bonte Specht

Rob van Swieten - 30 april 2022
Zullen er ook vast wel weer zijn. Deze is van 2014 Bronsbergen.

Mei 2022
Dick Zwiggelaar - 1 mei 2022
De eerste jonge Meerkoeten in de Ank naast de IJsselstroom.

Hannie Wijers - 1 mei 2022
Loenermark. Ik kom niet uit deze twee vogeltjes. De eerste zou ik denken aan een Kruisbek,
maar de tweede die toch anders oogt heeft ook een dergelijke snavel. Iemand een idee?

Rob van Swieten - 2 mei 2022
Ochtend de lijn Voorst Almen,Warnsveld, Vierakker en Wichmand weer controle nesten
hoogspanningsmasten af. En tussendoor genoeg te zien en te horen.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/530317598812731/
Rob van Swieten - 2 mei 2022
Vandaag weer wat controles gedaan, meesten broedparen zwarte kraai hebben jongen,
aantal beginnen net ( o.a. bij Vierakker in de buurt van het ooievaarsnest) en gevangenis
waar eerst een ekster druk bezig was is deze overgenomen door zwarte kraai. Raven zijn
verleden week al uitgevlogen. De ooievaars in Wichmond staan staan op het nest. De

eksters zijn druk met het voeren van jongen o.a. op de mars en Warnsveld, In de omgeving
even koffie gedronken bij vrienden en gelijk de gekraagde roodstaart maar vastgelegd. Nu
de dictafoon weer afluisteren om het 'geklets" te verwoorden op de nestkaarten. Donderdag
maar eens op pad voor een andere soort die in Zutphen broeden.
https://www.facebook.com/100004931313107/videos/pcb.5761185043897590/69958163131
4577

Gelukkig niet in een mast.

Nieuwbouw van nest.

Kop steekt er net wat uit (vierakker).

Wichmond.

Gekraagde roodstaart.

Drukte langs de kant.

Arie van Viegen - 2 mei 2022
Deze kwam op bezoek vanmiddag.

Hannie Wijers - 2 mei 2022
Gisteren een familie Kruisbek. Ik had er ook een op stukje fil staan. Ook een Kruisbek denk
Ik? Is dit dan ook een vrouwtje? die andere was donkerder.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/561868928611334/
Arie van Viegen - 2 mei 2022
Rondom het huis is toch prachtig.

Hieu Nguyen - 3 mei 2022
Gisteren rond 18:00 bij Zutphen - Uiterwaarden IJsselstraat twee steltlopers gezien. Wij
dachten zelf aan een witgat. Kan iemand hier er iets van maken? Het was erg moeilijk om ze
goed door de scope te filmen.
https://www.facebook.com/hieu92/videos/306130055016755/
Aart van den Berg 4 mei 2022
4 mei.......
Ik sta op het balkon en kijk naar de lucht richting de Broederenkerk.
Waar zijn ze nou?
De noordenwind heeft ze vertraagd.
Tijdens de 2 minuten stilte op de Waalsdorpervlakte altijd gespitst op dat andere icoon, de
nachtegaal.
Maar nu?
De lente kan nooit zonder ze beginnen.
Hopen op bevrijdingsdag, krijsend door de straten.....de gierzwaluwen.
Rob van Swieten - 4 mei 2022
Met de slechtvalken gaat het goed in Zutphen. Op 27 april is er gecontroleerd omdat dit paar
vrij stil is, dan andere keren. Tijdens de controle lagen er nog eieren. De controles op o.a. 30
april laat aan het grdrag zien van de ouder vogels dat er een jong of jongen zijn. ( dit vanuit
de Graaf ottosingel met telescoop waargenomen) foto is van 27 april gemaakt door
Arjan.Waarvoor dank voor de controle.

Rob van Swieten - 5 mei 2022
Vanmorgen rondje Mars met Margriet, tot nu toe drie paar scholeksters. Verwacht er nog 1a
2 paar bij. Ze zijn nu nog vrij stil en moet je wel wat geduld hebben. Maar naast dat,
uiteraard genoten van de zwarte roodstaarten die daar veelvuldig voorkomen, grasmus,
putters, braamsluipers en natuurlijk even langs de nachtegaal. Mooi ook de vele
meeuwensoorten en visdieven die scherend door het luchtruim vliegen. Kortom lekkere
ochtend.

Marc Kastermans - 6 mei 2022
Dit is al een oudere foto uit 2006. Ik was net in het bezit van een spiegelreflexcamera met
een 300mm lens en ik reed met mijn auto door de uiterwaarden van de IJssel. In een flits zag
ik een blauw vogeltje naast mijn auto en meteen een supersnelle reactie van een
achtervolger. Ik zag hoe de roofvogel zijn prooi sloeg. Zig-zag reed ik naar de plaats waar de
rover zijn prooi at. Hij keek me aan maar liet mij dichterbij komen. Pas toen zag ik dat het
een boomvalk was. Ik kwam langzaam dichterbij tot op een meter op 6. Daar stopte ik en
maakte ik 500 foto's, minstens. Hoelang ik hier gestaan heb weet ik niet maar ik wist wel dit
mijn excuus om buiten te zijn zou zijn. Toen de boomvalk uitgegeten was en wegvloog, ben
ik uitgestapt. Ik vond daar het kopje van een grasparkiet. Wel sneu voor de eigenaar maar ik
zal het moment nooit meer vergeten.

Arie van Viegen - 6 mei 2022
Vanmiddag mocht ik het nest van een Kievit bekijken onder begeleiding.

Arie van Viegen - 6 mei 2022

Roodborsttapuit

Tapuit

Hannie Wijers - 6 mei 2022
Buizerd op nest.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/529086085542029
Rob van Swieten - 7 mei 2022
Wat huishoudelijke taken vandaag, en tussendoor balkon vogelen met kijker en telescoop.
Kan mooi nog voordat de zon er pal op staat. En de mussen voeren gewoon door. En de
roeken idem. Zo ook de slechtvalken. ( 11:15 voeren van min 2 juv. goed te zien))
https://www.facebook.com/100004931313107/videos/pcb.5775066705842757/30097949887
2297

Met telescoop goed zicht op de slechtvalken.
Voor foto is 600 m toch iet te ver

Best goed plekje.

Man huismus net voer afgeleverd. Nest achter de
goot

Anke van Striep - 7 mei 2022
Ooievaars op de Voorsterklei. 1 met ring.

Anja Kok - 7 mei 2022
Ik heb de zwaluwen gemist op 4 mei 's avonds in de stad. Klopt dit?

Rob van Swieten - 9 mei 2022
Het blijven bijzonder vogels. Ben venieuwd hoeveel deze jongen straks heeft of overhoud ,
misschien beter gezegd. Nu de broedparen wel goed in beeld daar. ( Mars 9 mei 2022).

Lysander van Rems - 9 mei 2022
Ze waren er maar druk mee boven Cortenoever.
Als je opkijkt vanaf je werkplek dan ineens naar buiten moet rennen om snel een plaatje te
maken. Was getekend; prutser met z’n mobiel die geniet van de mooie beelden op deze
pagina.
https://www.facebook.com/lysander.vanrems/videos/705986107193072/
Arie van Viegen - 9 mei 2022
Een Gors maar welke?

Inge ten Cate - 10 mei 2022
Wow, de rode wouw kwam erg dichtbij!
Gewoon met m’n telefoon gefilmd.
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/520401756477821/
Rob van Swieten - 10 mei 2022
641 meter hemelbreed vanaf mijn balkon in Zutphen kijkend naar de nestkast,kan ik met mijn
fototoestel geen wonderen verwachten. Maar ik geniet er wel van. Daarnaast met de
geleende telescoop beter zicht. Even scherm draaien misch iets beter te zien, in de nestkast
2 juv. En volwassen vrouw slechtvalk is ook nog voor op rand van toren te zien.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/727145601984035/
Hannie Wijers - 8 mei 2022
Weg naar Ganzenei. Slechts een foto kunnen maken. Wie weet welke vogel dit is?

Arie van Viegen - 12 mei 2022
Buizerd wordt weggejaagd.

Inge Elsman-loeffen - 12 mei 2022
Wie heeft tijd en aandacht om een jonge roek groot te brengen? Ik woon recht onder de
kolonie op de Boompjeswal maar heb 4 katten. Roeken voeren niet(!) op de grond dus
gevallen takkelingen zijn ten dode opgeschreven. De dierenbescherming erkent dit niet door
gebrek aan specifieke kennis. Natuurlijk is het ook ‘de natuur’, maar hij zit nu in mijn
ommuurde tuin. Over een paar weken zal hij zelf kunnen vliegen en kan hij hier terug naar
zijn familie
Daphne Victoria Krans - 12 mei 2022
Er vliegt een koekoek over mijn huis, overduidelijk vanwege de roep tijdens zijn vlucht.
Schildersbuurt Zutphen.
Arnoud Mark De Boer - 12 mei 2022
Ondertussen aan de Tichelkuilen......

Anneke Siegers Lammers - 13 mei 2022
Er zit al twee dagen bij mij op het terras een jonge koolmees, die nog niet kan vliegen. Hij
wordt regelmatig gevoerd door de ouders.
Hipt wat rondjes, maakt sprongetjes, maar draait af en toe ook heel vreemd met zijn kopje. Is
dat normaal?
Op het filmpje staat ook een mus die een meikever probeert te vangen. Ook dat komt
regelmatig voor in de tuin.
https://www.facebook.com/100008719334892/videos/3166618976960093/
Henk Bouwman - 14 mei 2022
Inkomende koolmees.

Michel Klemann - 14 mei 2022
Fuut met baard.

Rob van Swieten - 15 mei 2022
Beste vogelaars ik ben niet gauw van regeltjes, maar moet echt even ingrijpen. De pagina
heet vogelwerkgroep Zutphen.
Dus alles welkom over vogels in en om Zutphen. Maar niet bedoeld om je eigen pagina uit
omstreken of verder weg te promoten , delen of anderzijds.
Dus ik ga ook in overleg met de medebeheerder daar meer op
toezien en evt niet relevante informatie zonder
kennisgeving verwijderen. Mocht je daar
problemen mee hebben stuur mij gerust een
bericht of meld je zelf af. Ik wil de mensen die
in hun omgeving van zutphen ook de leuke
vogel momenten willen delen, gunnen dat hun
post ook gelezen wordt. ( aldus de kauw, een
van de fam kraaiachtigen die ook eigenwijs is
en het liefst in holtes broed , in tegenstelling tot
de anderen familie achtigen, Zutphen 2022)
Mvg
Rob

Peter Schut 16 mei 2022
Slechtvalken bij de Sint Walburgiskerk in Zutphen.

Marc Kastermans - 16 mei 2022
Al een tijdje volg ik deze 'ijssel' steenuilen. Een paar dagen geleden vloog er een laag bij de
grond vlak voor mij langs en ging een boom in. Ik kon hem niet meer terugvinden. Een paar
dagen later zag ik er een een holle tak inkruipen. Weer wat later ontdekte ik een uitzichtpost.
Vandaag mocht ik dichterbij komen. Hij of zij houdt me scherp in de gaten zodat ik haar
mooie ogen goed kan zien. Toch is zij rustig want even later kijkt zij weer voor zich naar een
meikever. Ik heb haar bedankt en ben weer achteruit gereden. Blij mee.

Rob van Swieten - 16 mei 2022
De slechtvalken doen het prima, volw. vr links en man rechts te zien en in de kast de jongen.
(Zuthen 2022, vanaf huis gefilmd).
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/759960468338943/
Hannie Wijers - 16 mei 2022
Vraagje, ik weet niet of bijgaande foto een roek of zo heet. Bij mij zijn alle zwarte vogels
kraaien.
Bij ons op het plein zijn de zwaluwen druk aan het nesten bouwen. Een bewoner heeft een
plankje er dicht onder zodat hij niet alle shit van de vogeltjes heeft. Ik zag al een paar keer
dat de kraai half op het plankje bij het nest was. Zou een kraai ook een zwaluw verorberen?
Ik kon zien dat hij aan het eten was, helaas net niet wat het kan zijn

Henriette Schigt - 17 mei 2022
Papa eet even een visje uit de Schouwlaakse beek . Mama en de kleintjes kijken toe.

Rob van Swieten - 17 mei 2022
Als ik toch moet wachten bij het zh in Zutphen. Dan maar even vogels luisteren.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/725174398528514/
Hannie Wijers - 17 mei 2022
voelt zich verschrikkelijk.
Donderdagmiddag voor het laatst de jongen van de Zwarte specht gezien. Er was druk
gepraat tussen de oude en jongen. Vader was ook onrustig bij de nestopening. Sindsdien
geen beweging meer gezien bij het nest. Behalve vrijdag elke dag wezen kijken, maar niets
te zien en ook geen ouderen meer.

Ap Wesselink - 18 mei 2022
Gisteren vloog er een vogel tegen het achterraam, dacht eerst aan een mus, gebeurt vaker.
Kwam mijn vrouw later buiten (was het alweer vergeten) en riep mij om te komen kijken,
gelijk naar buiten en het bleek geen mus maar een kanarie (Kleur zand, en zonder ring).
Wou een schepnet pakken maar de vogel was weer goed bij en vloog weg.
Mijn vraag wie kweekt er kanaries hier in de buurt (Achterhoven) en mist een zandkleur
kanarie zonder ring?
Hannie Wijers - 18 mei 2022
Bij thuiskomst toch nog eens kijken of de Torenvalkjes weer aanwezig waren. Het was
opmerkelijk stil in de buurt van de kast afgelopen weken. Ook nu had ik de hoop opgegeven

dat het niets meer zou worden. Ik dacht toch een klein stukje van een kopje te kunnen zien
en ja plots kwam het kopje in beeld. Dus waarschijnlijk alles toch goed gegaan na de
reparatie van de kast.

Jeannette Bekkers - 18 mei 2022
cortenoever graspieper met rupsen en steenuil

Jakim Spaander - 20 mei 2022
Goedemorgen,
Zijn er hier mensen in de groep die naast de vijver of in de buurt van de vijver in Zutphen
wonen? Vannacht rond 04:00 tot op z'n minst 04:20 was er een hoog, schel geluid te horen.
De ganzen waren sowieso heel erg onrustig, en leken te reageren op het hoge, soort van
piepende geluid. Ik schrok er wakker van en dacht eerst dat het misschien een hond was die
in paniek aan het blaffen was omdat ie misschien ergens aan een boom achtergelaten was,
maar toen ik wat scherper was leek het niet echt een hond te kunnen zijn. Het had iets weg
van autobanden die piepend en scheurend door een bocht heen gaan en was wisselend
zachtjes en soms heel hard te horen.
Heeft iemand dit geluid ook gehoord en mogelijk een idee of dit van een dier/vogel afkomstig
was?

Yvonne Klopman - 20 mei 2022
Zuidwijken.

Marco Barelds - 20 mei 2022
voelt zich opgewekt in Zutphen.
Veel geklepper in de lucht vanmiddag boven de uiterwaarden van de IJssel. Een zeearend
op de thermiek krijgt gezelschap van ooievaars die in de buurt nestelen...

Mary Mombarg-Post - 20 mei 2022
Vanmorgen zijn er twee jonge slechtvalken geringd op de Sint Walburgiskerk, te Zutphen.
Als voorzitter van de vogelwerkgroep mocht ik mee met Florence, die namens de VWZ

Peter (de ringer) al een aantal jaren begeleidt. We troffen twee jongen en een niet
uitgekomen ei aan in de nestkast. De jongen werden gewogen, gemeten en geringd. En
natuurlijk is het geslacht vastgesteld van de jonge slechtvalken. De eerst geringde is een
vrouwtje, met 765 gram goed aan gewicht en 21 dagen oud. De andere is een mannetje,
22,5 dagen oud en weegt 595 gram. Dit is ver boven zijn streefgewicht. (Bij de meeste
roofvogels is het vrouwtje groter dan het mannetje). Over ongeveer 3 weken vliegen ze uit,
dus als u in de stad bent, kijk even omhoog bij de Walburgiskerk.

Rob van Swieten - 20 mei 2022
Gisteren op pad geweest voor de scholeksters op het industrie terrein de Mars. Helaas 2
paren niet meer terug kunnen vinden. van 1 locatie na poos posten wel een paar visdieven
op het dak van een pand, druk waren om de kauwen daar weg te jagen. ( later op de avond
nog terug gegaan , waar stilletjes een scholekster aan kwam vliegen, maar verder niets. Wat
er nu precies gebeurd is , is helaas niet te achterhalen. Misschien hebben we wat gemist.
We gaan vd week nog een ronde doen. Wel leuk weer een broedpaar kleine plevier op een
van de braakliggende terreinen. (Zutphen 19-5-22)

Scholekster.

Visdief.

Kleine Plevier

Buizerd.

Goed bezet door huismussen.

Putters.

Klaproos.

Korenbloem

Arnoud Mark De Boer - 22 mei 2022

Hannie Wijers - 22 mei 2022
Deze Graspieper weet waar zijn plek is.

Marcel Bressers - 22 mei 2022
Vanavond was ik even in Zutphen en ik had mijn camera bij mij....plus wat geluk want beide
valken zaten in de bijna achter de wolken verdwijnende zon.
Het duurde alles bij elkaar 4 minuten en toen sprongen ze naar binnen om niet meer terug te
komen. Ik ga ze dus zeker nog eens fotograferen, maar dan met iets meer licht.

Henk Bouwman - 22 mei 2022
1 van mijn favoriete vogeltjes…
Staartmees

Hannie Wijers - 22 mei 2022
Buizerd met jong,

Marcel Bressers - 22 mei 2022
Fazanten haan in het buitengebied tijdens mijn toertje van vanavond.
Hij was op zoek naar zijn vrouw, want hij zat steeds luidkeels te roepen en met zijn vleugels
te flapperen.

Hannie Wijers - 25 mei 2022
De Lepelaar bracht ook weer een bezoekje.

Rob van Swieten - 25 mei 2022
Nu ik toch even twee dagen rust moet houden, kan ik mooi dit leesvoer doornemen wat
vandaag de bus in vloog.

Truus Langenberg - 25 mei 2022
Weet iemand welke vogel dit is?
Vraagt een vriendin in zuid Frankrijk.

Rob van Swieten - 25 mei 2022
Aan alle leden foto, van zeearend nest worden direct verwijderd. De laatse 2 heb ik pers
bericht met verzoek. Bij geen gehoor zullen deze berichten door beheerder verwijderd
worden ivm kwetsbare soort. Nadere regels zullen nog volgen mvg Rob

Rob van Swieten - 26 mei 2022
Na even wat rust i.v.m. been en rug, toch even naar de mars. De enige scholekster waar ik
nog hoopvol was zal het ook niet lang maken om daar door te broeden. Evenals de kleine
plevier vrees ik.
Nadat ik verder ging, en later daar weer langs reed stond het al vol met auto,s. Om liggende
bedrijven gevraagd van wie die grond was. Wisten ze ook niet. Nou dan maar stok plaatsen
en hopen dat de auto,s er omheen rijden. Vrees het ergste. Zat net week op 1 ei.
Bij een pand is er een visdief paar bijgekomen, de eksters (3) in een hoogspanningsmast
vliegen al bijna uit. Zelfde geld voor een zwarte kraai (2), beetje verstopt zat een kleine
karekiet lekker te zingen evenals een heggenmus. Nou dat en nog veel meer . Industrie
terreintjes leveren soms leuke waarnemingen op.

.

Heggenmus.

Visdief

Huismus voor het nest.

Zoekplaatje.

Scholekster.

Zie daar maar eens tussen te broeden.

Kauw ( jongen staan op punt van uitvliegen)

Michel Klemann - 26 mei 2022
In de vijver bij de Kaardebol komen nu veel grauwe ganzen zonder jongen weer bij elkaar
voor de rui van de slagpennen. Op de steiger daar zag ik ZJA staan; met alleen een groene
pootring. De halsband bleek verdwenen. Even zijn levensloop bekeken.
ZJA is een mannetje, uit het ei gekropen bij De Vijver in 2012, en komt uit een familie met
meerdere broertjes en zussen die allemaal op 17 juni 2012 zijn voorzien van kleurringen. In
april/mei 2013 bevond ZJA zich in Deventer in een groep overzomerende ganzen om
vervolgens terug te keren naar Zutphen. In 2016 leek de vogel gepaard met halsband LKG,
maar dat was ook een mannetje en in 2017 was die gepaard met een ongeringde gans.
Beide keren kwamen hieruit geen jongen.
Uit de zomers van 2018 en 2019 zijn geen meldingen van deze gans dus of die gepaard is
geweest of niet, blijft onduidelijk. Op 29 sep 2019 is de vogel voor het laatst afgelezen op het
strandje van de Rammelwaardplas. Blijkbaar is die daarna zijn halsband kwijtgeraakt en met
alleen pootringen, wordt aflezen van zo'n gans in het hoge gras of zwemmend in het water
vrijwel onmogelijk en na bijna drie jaar geen meldingen denk je dat die is overleden. Niet
dus, kwestie van halsbandje kwijt.
Hoe het hem vergaan in 2020 en 2021 is, blijft daardoor onduidelijk. Nu is die tien jaar later
weer terug op zijn geboorteplek om hier te ruien. Op een paar waarnemingen in Deventer na
is dit een echte Zutphenaar. Geboren en getogen heeft die hier zijn leven doorgebracht en
dan met name in De Vijver, De Oude Begraafplaats, De Berkel van Zutphen tot aan Almen
en zo af en toe zat die in de Rammelwaard.

17 juni 2012: samen met broers en zussen,
allemaal met halsband.

6 mei 2017: ZJA op de vijver.

29 sep 2019: ZJA op het strandje van de
Rammelwaard. Laatste aflezing van deze vogel;
tot vandaag.

26 mei 2022: ZJA op het steigertje bij De Vijver,
nu zonder halsband.

Kaart van alle aflezingen van ZJA in 2012-2022. Binnenstad, Berkel, Rammelwaard en in
2013 een paar aflezingen in Deventer.
Erwin Jansen - 26 mei 2022
Steenuil met z'n ontbijtje!

Benny Middendorp - 26 mei 2022
Ook dit jaar worden er weer weidevogels geringd in de hanzesteden Deventer en Zutphen.
Zoals gisteren hele dag op pad geweest voor het kleurringen van Kieviten (ijsbaan Zutphen)
en Scholeksters (vooral sportvelden). Dank aan Fons, Jos, Rob, Henk Jan en Daanjan.

Harry Gelderman - 27 mei 2022

Marc Kastermans - 27 mei 2022
Vandaag kwam ik het paapje tegen, nauw verwant aan de roodborsttapuit. Met mijn
katholieke opvoeding maar niet meer praktiserend, heb ik wel iets met de paap (scheldwoord
voor een katholiek in het algemeen)

Henk Bouwman - 29 mei 2022
Onze nationale vogel
De Grutto.

Inge ten Cate - 29 mei 2022
Is hieruit op te maken welke specht dit is? (geluid aan). Vandaag bij Laag Soeren, ongeveer
3-4m hoog.
https://www.facebook.com/inge.tencate/videos/399926598722416/

Hannie Wijers - 29 mei 2022
Fotoshoot van de Mandarijneend.

Hannie Wijers - 29 mei 2022
Vrouwtje blijft op het nest, dus reparatie geslaagd.

Mary Mombarg-Post - 30 mei 2022
heeft een link gedeeld.
Artikel Stentor afgelopen zaterdag.
https://www.destentor.nl/zutphen/oorverdovend-gekrijs-maar-je-mag-niets-doen-deze-vogelwegjagen-dan-verspreid-je-het-probleem

Hannie Wijers - 30 mei 2022
Twee Wulpen in Cortenoever

Hannie Wijers - 30 mei 2022
Heb ik hier met een Veldleeuwerik van doen?

Astrid Roelvink - 30 mei 2022
heeft een bericht gedeeld.
Meldpunt 144
Jonge vogeltjes!
Hoor of zie jij ook zoveel vogels naar elkaar roepen? Dat heeft te maken met de vele jonge vogels die
hun nesten gaan verlaten.
De meeste vogels moeten nog oefenen op het vliegen en overleven daarom de eerste tijd laag bij de
grond. De ouders houden de jongen nauwlettend in de gaten en geven ze te eten. De tijd tussen de
maaltijden wordt echter steeds verder opgerekt tot ze op een dag zelfstandig genoeg zijn. Uiteindelijk
heeft de jonge vogel geen keuze meer en moet gaan vliegen.
Bellen voor een jong vogeltje is dus niet altijd nodig! Twijfel je? Volg onderstaand schema om te zien
of hulp nodig is.
#Meldpunt144 #vogeltjes #voorjaar #

Anke van Striep - 31 mei 2022
Cortenoever. De ooievaar liet zich toch (een stukje) verjagen door de kievit.

Juni 2022
Yvonne Klopman - 1 juni 2022
Zwaluwen, ze vliegen me net niet aan. Mooi .
https://www.facebook.com/1207959769/videos/pcb.5852979174718176/527995825461173
https://www.facebook.com/1207959769/videos/pcb.5852979174718176/807179220686798
Joop Simonis - 1 juni 2022
Zwarte kraai of ... ? Hij maakte jammergenoeg geen geluid en ik heb het vliegbeeld ook nauwelijks
kunnen zien.

Marcel Ruijs - 1 juni 2022
‘Waarneming’ Cortenoever en het is niet de eerste …

Hetty Harmsen - 2 juni 2022
Mevrouw Valk was thuis vanmiddag en wat een geluk dat ik het nu eens zag!

Hannie Wijers - 2 juni 2022
Grasmus met voer voor jongen.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/376528277782741/
Marianne van Leussen-Besseling - 2 juni 2022
Goedemorgen! Deze mislukte foto vind ik eigenijk toch wel erg mooi! Merel man.

Henk Bouwman - 4 juni 2022
Mooi koolmeesje.

Arie van Viegen - 4 juni 2022
Ze zijn mooi.
Zomaar langs de weg.

Hannie Wijers - 4 jun 2022
gisteren langs de dijk in Cortenoever de Kwartels weer gehoord. Nu nog eens een keer zien.
Arie van Viegen - 5 juni 2022
Vanmorgen mogen zien. Wouw de rode.

Benny Middendorp - 5 juni 2022
Dit weekend weer op pad voor een rondje Scholeksters Deventer en Zutphen (bekend onder de naam
ringgroep Deventer) voor het landelijke onderzoek (https://www.chirpscholekster.nl/werkgroepen.php).
Dit keer hebben we na afstemming met medewerkers totaal 4 kuikens (2 broedparen) mogen ringen
op het dak van Deventer Ziekenhuis (dank Anne, Carin, Daanjan). Mooie plek rustige, veilige en 's
zomers koele plek daar met dakgroen én grind. Het jong in wijk Rieverenwijk nu ook van dak, dit gezin
gaat jaarlijks via de spoorfietstunnel naar sportpark Rielerenk. In Zutphen o.a. naar bedrijventerrein
Revelhorst geweest en daar een heel groot vliegvlug jong gekleurringd, dat mede door een mislanding
in hoog gras nog nét kon worden gevangen. Fons weer dank voor de hulp! Er zitten nogal wat
kuikens op de daken dus over een week weer een ronde...

Rob van Swieten - 5 juni 2022
KomOp is een stichting die vrijetijdsactiviteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke
beperking uit de regio Zutphen. Vrijetijdsactiviteiten die o.a. gericht zijn op een- of meerdaagse
uitstapjes.
Een van de uitstapjes was zaterdag 4 juni, Vogels kijken in de stad Zutphen. Om half elf waren de
deelnemers present op het station Zutphen. Nadat de kennismaking gedaan was, gingen we op ons
gemak aan de wandel. Voordat het over vogels ging, kreeg ik van iedereen de hobby's te horen, wat
zij allemaal deden en leuk vonden. Van koekjes eten, sporten zwemmen, kleuren, tekenen, vinyl
platen verzamelen, maar ook het werken op een zorgboerderij, of inpakken van allerlei spullen. De
tocht duurde van half elf tot drie uur. Eerst gingen we langs de huiszwaluwen in de Kuiperstraat. Daar
zagen we de vogels in en uitvliegen en volgden ze van het schouwspel van het rondvliegen. Daarna
even langs de slechtvalk, en wisten sommigen nog veel meer roofvogels op te noemen. Onze
deelnemer Dennis wist nog zelfs heel veel van planten dan alleen maar muziek. En maakte voor mij
nog een paar mooie foto,s. Mark was onze sportman, en liep de route mooi voorop. Anneke vond
vogels kijken wel leuk maar vond winkelen nog veel leuker en had wel trek in koffie met een koekje.
Dus op naar het koffiehuis en eerst maar lekker koffie gedronken met zijn allen. We waren nog niet
eens op de helft en iedereen vond het al geweldig. Natuurlijk gingen we ook nog even langs de winkel
Gelukvogels, waar door Agnis een mooie knuffel uil werd meegenomen. Er moest natuurlijk ook nog
verder vogels gekeken worden , dus op naar het vogelpark. Daar zagen we de jonge ganzen, futen,
meerkoeten en ander watergespuis. De kauwen die het nest invlogen in de oude stadsmuur en ja
zelfs kleine zoogdieren als de rat. Al met al hebben we een leuke tocht gehad met wel 23 soorten.
Maar vooral de gezelligheid en af en toe de begeleidsters een beetje in de maling nemen. We sloten
de wandeling af met een lekker ijsje en ik kreeg een patatje. Dat laatste vonden een paar ook wel
lekker dus mijn bakje was zo leeg.

Dennis, Agnis, Mark en Anneke en de begeleidsters Janny en Helma, ik vond het een eer om voor
jullie dit te mogen doen. Wie weet volgend jaar weer. Met dank aan Dennis voor de foto,s van de
bloemen.
Voor wie meer wil weten over de Stichting KopOP google even Stichting KomOP en je vind daar alle
informatie.

Hannie Wijers - 6 juni 2022
Zoveel wind, niet leuk te fotograferen. Gelukkig konden de vogels nog een beetje hun evenwicht
bewaren

Kneu, ik denk het vrouwtje. Weinig rood op de
borst.

Graspieper

Gele Kwikstaart

Tjiftjaf

Rob van Swieten - 6 juni 2022
Vandaag maar eens voor "huismus gespeeld". Ik was thuis zeker niet alleen, het paartje huismussen
op de grens van de buurman en ons is het een komen en gaan. Als je je wat verder verdiept in deze
denk ik, bekendste vogel voor ons als mens, kunnen wij ons niet meer heugen dat deze vogels ook
gewoon vroeger gegeten werden. Ze werden met z.g. mussenpotten gelokt om tot broeden over te
gaan, waarna ze meestal in de kookpot terecht kwamen. In een Nederlands geschrift anno 1405, werd
de mens nog zelfs gewaarschuwd niet er teveel van te eten, omdat dit onkuisheid kon oproepen. Wat
de huismus betreft is het een van de weinige vogels met de vele bijnamen als, potmus, panmus,
dakschijter en o.a. straatpikker . Als je deze vogel wat beter bestudeerd, merk je al gauw dat het vrij
sociale vogels zijn en tjilpen ze er wat op los tussen de heggen, bomen of struiken. Maar bij het
geringste onraad is de hele groep ook in een keer stil en wordt er gewacht tot het gevaar is geweken.
Maar ook als de concurrentie voor een vrouwtje hoog is, verdwijnt het sociale gedrag snel en schuwen
de mannetjes de onderlinge vechtpartijen niet. Dus gewoon vandaag eens een uurtje alleen wat
huismussen gekeken in de tuin. En als je goed kijkt maar vooral luistert is geen roep gelijk van de
verschillende mannetjes die rondom onze tuin hangen. Dus ook hangmus zou niet verkeerd zijn als
bijnaam. Het blijven in ieder geval bijzondere vogels en een genot om naar te kijken.

Marc Kastermans - 6 juni 2022
In onze tuin wonen sinds kort een stuk of 10 jonge mussen. Deze sperwer vond dat wel interessant.

Anke van Striep - 6 juni 2022
5 Jonge torenvalken in de kast. En dat met weinig muizen dit jaar! Het vrouwtje plukte vanmiddag de
ene na de andere meikever uit de lucht en boomtoppen. Het mannetje zorgde voor de muizen.

Moeder is in aantocht

Met muis deze keer

Marc Kastermans - 7 juni 2022
Vanmiddag kwam ik deze buizerd(?) tegen samen een gierzwaluw. Geen goeie foto maar wel de
eerste met een gierzwaluw erop want die zijn veel te snel voor mij.

Rob van Swieten - 8 juni 2022
Op de polbeek vanaf huis. Maar als je goed luistert hoor je de jonge bosuilen nu mandje in want
morgen vroeg 04:00 eruit voor MUS telling.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/572892870868876/
Arie van Viegen - 9 juni 2022
Grote lijster bij landgoed Voorstonden.

Rob van Swieten - 9 juni 2022
Vannacht niet geslapen nog te druk in mijn hoofd, dan maar door met de MUS, Meetnet Urbane
Soorten. Grote afwezige bij de telling in de stad de zwarte roodstaart helaas. Nieuw in de telling Grote
lijster. Mooi zonnetje. En genoten. Nu toch eff dutten, want vanavond ook weer lekker muziek spelen.
https://www.facebook.com/100004931313107/videos/pcb.5875526822463411/2193464790811867

Marco Barelds - 9 juni 2022
voelt zich verliefd.
Hmm, misschien niet helemaal de bedoeling maar als je met vogels werkt is het toch ook iets voor de
vogelwerkgroep!? Mijn dochter vanmiddag op haar stage...

Elze Boshart - 9 juni 2022
Bij de Berkelpoort (ruïne) zijn ineens lage gaashekjes langs de oever van de Berkel geplaatst. Is dat
om ganzen te verhinderen op het gras te komen? Zo ja, dan is het weggegooid geld, want ze kunnen
a. vliegen (althans de volwassen dieren)
b. eromheen lopen
Gerda Pietersen - 9 juni 2022
Zijn alle vogelnesten al leeg aan de Graaf Ottosingel. Er wordt drastisch gemaaid.
Jeannette Bekkers - 10 juni 2022
2 slechtvalken in de toren, zijn dit jongen?

Rob van Swieten - 10 juni 2022
De kleine karekiet iets later voor ons huis dan voorgaande jaren. Maar goed hij is er.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/547231086950090/
Henk Bouwman - 11 juni 2022
Pimpelmees.

Annemarie Kersten-van Duijn - 11 juni 2022
Heb er geen verstand van: is het normaal dat dit zwanennest met eieren al 2 á 3 dagen 'onbezwaand'
is? Langs de Den Elterweg bij voormalige jeugdgevangenis.

Rob van Swieten - 12 juni 2022
Hoogspannings masten in omgeving Zutphen inventariseren loont dus, naast zwarte kraaien, eksters
en raaf, mijn eerste boomvalk broedpaar. Ik ben er blij mee.
Rob van Swieten - 12 juni 2022
Zit je heerlijk buiten en hoor je een klap. Dacht eerst raamluik los, maar toen zag ik deze
liggen.duurde even voordat hij bijkwam. Nu even op plek gezet om bij te komen. Grote bonte specht(
man).
https://www.facebook.com/100004931313107/videos/pcb.5884858958196864/603452017866649

Rob van Swieten - 13 juni 2022
Gewoon leuk raadseltje, iemand een idee van welke soort dit jong is?

Rob van Swieten - 14 juni 2022
Morgen weer een nieuwe dag, roep steenuil omgeving Zutphen.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/403296935053492/
Mieke Marianne - 14 juni 2022
Geen foto's, wel een toffe ronde richting Bronckhorst. Grote gele kwikstaart 2x, tapuit, graspiepers,
veldleeuwerik, kneu, zwarte roodstaart, blauwe reiger, ooievaars, aalscholvers, boerenzwaluw,
huiszwaluw en gierzwaluw.
Marc Kastermans - 15 juni 2022
Zulke leuke vogeltjes; kneutjes.

Rob van Swieten - 15 juni 2022
Heb er iets meer dan 24 observatie opzitten, waarvan ik het mannetje 6 x gezien heb. Niet gek dat
boomvaken broedparen over het hoofd gezien worden. Maar als er andere soorten in de buurt zijn
zoals kraaien, buizerd of torenvalk , dan is die er snel bij. ( gld 2022)

Rob van Swieten - 15 juni 2022
Even wat masten af, kan het niet laten ook even dan langs de wulpen te gaan. En altijd leuk even de
steenuil tegen te komen . Ring helaas niet af te lezen.

Aart van den Berg - 15 juni 2022
heeft een link gedeeld.Vogelwerkgroep Zutphen
Dramatisch.
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/grote-zorgen-door-massale-sterfte-onder-grotesterns-door-vogelgriep
Hannie Wijers - 15 juni 2022
Vandaag een bezoek gebracht aan park Lingezegen. en in Velp nog een aantal Casarca’s.

Hannie Wijers - 16 juni 2022
Vanmiddag mocht ik kijken hoe "mijn" Torenvalkjes geringd werden. Een hele ervaring waar ik van
genoten heb. Eerst ging men met een cameraatje kijken in het nest naar het aantal jongen en of ze
niet te jong waren om geringd te worden. Er bleken inderdaad 5 jongen te zijn.
Vervolgens ladder opgezet en de jongen stuk voor stuk in een zakje gedaan. De voorbereidingen
waren al getroffen. In de weegschaal, vleugellengte gemeten, proberen het geslacht te bepalen en ten
slot nog een ringetje om een pootje. Aan de hand van het gewicht was de leeftijd te bepalen. Ik
begreep dat ze rond de 5 weken oud waren.
Vervolgens werden de valkjes weer terug gezet in de kast en dit alles onder toeziend oog van een van
de ouders, die in de buurt bleven rondvliegen.

Rob van Swieten - 16 juni 2022
De duif hoeft zich zorgen te maken voor de boomvalk. En zo geniet ik van het uitzicht op het terras
met koffie.
https://www.facebook.com/rob.vanswieten.9/videos/377134630951662/
Anke van Striep - 16 juni 2022
Ze groeien hard, de torenvalken. 10 dagen geleden nog half dons en half veren, maar nu geen
donsveertje meer te bekennen.

Anke van Striep - 16 juni 2022
Wachten duurt lang.. Soms is het lang wachten op de volgende muis en slaat de verveling toe.

Of veren op orde brengen.
Dan maar wat vliegoefeningen doen.

en krabben.

Maar wacht...komt daar iets te eten?

Nee, helaas
Rob van Swieten - 17 juni 2022
Tot ongeveer kwart voor elf op de boomvalken gezeten maar dan gebeurd er ook nog achter je van
alles. Tja en de camera kan maar een kant tegelijk op. Dus toch maar eff gewisseld. Dan heb je nog
net de steenuil in beeld . Deze heeft inmiddels ook jongen hoewel erg klein nog.
https://www.facebook.com/100004931313107/videos/pcb.5900246779991415/3194597270796510
https://www.facebook.com/100004931313107/videos/pcb.5900246779991415/7589238051147665
Kirsten Dorrestijn - 18 juni 2022
Beste leden,
Is hier iemand die morgen (19 juni) tijdens mijn boekpresentatie bij Geluksvogels een korte vogelsafari
wil begeleiden? Vanaf ongeveer 16.00 uur op de Bleek.
Morgen presenteer ik vanaf 15.00 uur mijn boek ‘Het boek van de kleine dieren (en de wat grotere)’.
Daarna trakteer ik de bezoekers (zo’n 80) op een safari. Op verschillende plekken rondom
Geluksvogels staan experts (wilde bijen, slakken, lieveheersbeestjes, stadsnatuur). Één expert is
helaas ziek en ik zoek vervanging. Er is nog plek op de Bleek, maar de Boompjeswal is bijvoorbeeld
ook mogelijk om te gaan staan. We hebben enkele verrekijkers ter beschikking voor de bezoekers en
ik heb een boekenbon van 100 euro als dank. Er zullen ook kinderen bij zijn.
Laat het alsjeblieft weten via pb, via Kirsten.dorrestijn@gmail.com of 06-47027840.
Hannie Wijers - 18 juni 2022
Volgens waarneming zou dit beiden de Wespendief zijn. Kan dit kloppen?

Ron Hendriksen - 18 juni 2022
Zie ik, behalve veel Cessna’s uit Teuge, nu ook een wespendief boven De Hoven cirkelen?
(Lichte onderkant met donkere vleugelrand)
Annet Bonhof - 21 juni 2022
.....beetje verdwaald in huis en weer lekker naar buiten gebracht.

Inge ten Cate - 21 juni 2022
Filmpjes zijn gemaakt met een wildcamera, die er al een tijd staat. De vogels zijn er helemaal aan
gewend
https://www.facebook.com/100002998261377/videos/pcb.4949720015137892/1256481558495599
https://www.facebook.com/100002998261377/videos/pcb.4949720015137892/745990826835071
https://www.facebook.com/100002998261377/videos/pcb.4949720015137892/395227399298911
https://www.facebook.com/100002998261377/videos/pcb.4949720015137892/4947341395394740
https://www.facebook.com/100002998261377/videos/pcb.4949720015137892/404712675028073
https://www.facebook.com/100002998261377/videos/pcb.4949720015137892/3157816614534014
https://www.facebook.com/100002998261377/videos/pcb.4949720015137892/398333922346892
Hannie Wijers - 21 juni 2022
Al een paar weken vlogen pa en ma merel af en en aan voor de kleintjes. Vanmiddag bij thuiskomst
kwam het gepiep me al tegemoet.. Een half uurtje geleden zijn er drie jonge merels uitgevlogen.
Ik ben wel benieuwd of iemand een idee heeft wat het mannetje in de bek heeft.

Truus Langenberg - 22 juni 2022
Deze jonge kievit liep luid piepend midden op de weg op zoek naar zijn familie. Update : blijkt een
jonge nijlgans.

Hannie Wijers - 22 juni 2022
Vandaag Deelerwoud, zag ik dit vogeltje. Waarneming zegt van Nachtegaal tot Roodstaart. Heeft
iemand een idee om welke soort het wel kan gaan?

Hannie Wijers - 22 juni 2022
En dan kom je thuis en blijkt de familie Merel nog steeds niet allemaal weg. Er zit er nu nog eentje te
piepen. Dan blijkt er ook nog een jonge Zwarte roodstaart te verblijven met een van de ouders.

Mary Mombarg-Post - 23 juni 2022
heeft een link gedeeld. Ter info.

Hannie Wijers - 23 juni 2022

De valkjes hebben het ringen goed doorstaan, geintje.
Vandaag voor de warmte eens kijken hoe het met "mijn" vogeltjes was. Torenvalkjes zaten achterin de
kast. Ik had gehoopt dat ze al op de rand zouden zitten. Ooievaar bij de Toren maken alk wel
vliegbewegingen maar zitten nog op het nest. Fam. Arend was niemand thuis.

Dick van Hoffen - 24 juni 2022
Al dagen zit en een familie Spreeuwen in de bomen in de tuin. De Wilde kers is natuurlijk erg
aantrekkelijk, maar toen ik eens beter keek, bleek die echter niet eens leeg gegeten. De Spreeuwen
gebruiken hem vooral als uitvalsbasis voor korte zoektochten in het net gemaaide hooiland achter de
tuin. Daar scharrelen ze hun eiwitrijke kostje bij elkaar: Emelten, Engerlingen en rupsen van allerlei
nachtvlinders. En met dat warme weer beperken ze zich uitsluitend tot die delen die in de schaduw
liggen.
Bomen langs het perceel zijn dus niet alleen handig omdat ze schaduw bieden aan vee. Ze
bevorderen ook dat insecteneters als de Spreeuw de hoeveelheid grasworteleters flink kunnen
reduceren. Dat doen ze overigens heel precies. Ze zoeken heel systematisch een stukje grond af,
wanneer ze hun snavel vol hebben ,vliegen ze naar de jongen in de boom om te voeren,. Daarna
gaan ze precies daar verder waar ze gebleven zijn.
Vandaag probeerde ik nog een Spreeuw in de Kersenboom te fotograferen. Die bleek opnieuw geen
kersen te eten, maar had een larve in de snavel.
Oh ja, de Spreeuw is in dit geval een mooi goed zichtbaar voorbeeld, Maar houtwallen zitten vol met
allerlei andere beetjes die de grasetertjes belagen: predatoren en parasieten. Het is een complex
geheel waar degene die het gras verbouwt ook veel voordeel van heeft.

Henk Bouwman - 25 juni 2022
Groenling.

Hannie Wijers - 25 juni 2022
Leusveld, kan dit mogelijk een jonge Roodborst zijn? De tweede denk ik aan een jonge Vlaamse gaai.
Kan iemand dit bevestigen?

Michel Klemann - 26 juni 2022
Tijdens de maandelijkse watervogeltellingen van de IJsseluiterwaarden fotografeer ik o.a. ieder keer
deze wilg. Hier de 12 foto's van de wilg, watervogelseizoen 2021-2022 op een rijtje.

16 juli 2021

13 augustus 2021

17 september 2021

16 oktober 2021

14 november 2021

18 december 2021

14 januari 2022

12 februari 2022

12 maart 2022

16 april 2022

16 mei 2022

25 juni 2022

Rob van Swieten - 28 juni 2022
Lekker velddagje. En even bij de boer langs voor koffie.

Rob van Swieten - 28 juni 2022
Op zoek naar boomvalken in HSM. Maar hier trappen we dus niet in. Torenvalk waarschijnlijk even
zonnen op een oud nest en toen zag deze mij met telscoop.

Jeroen Kuipers - 28 juni 2022
Het ringseizoen voor de ooievaars zit er weer op. Afgelopen maand zijn er 137 jongen geringd op 58
nesten. Een mooi resultaat met gemiddeld 2.4 jong per nest. Naast het ringen zijn er ook 10 ooievaars
bemonsterd in het kader van onderzoek naar vogelgriep en zoonose. De komende tijd nog nesten
nalopen waar niet geringd is om het definitieve aantal jongen vast te stellen voordat ze uitgevlogen
zijn.

Hannie Wijers - 29 juni 2022
Op het Roosendaalse veld zag ik deze kraai? Een jonge kraai misschien of kan het nog een Raaf zijn,
die hebben daar ook een plekje.

Sjoerd Modderkolk - 30 juni 2022
Een ooievaar zwevend boven de Zutphense binnenstad..

