
Hel
aas geen Spotvogel

De redactie

Door omstandigheden heeft de schrijver van

de column Spotvogel deze keer geen bijdrage

kunnen leveren. De redactie zat dus op het

laatste moment met eenlege pagina. Gelukkig

lag er nog een serie waarnemingenuit begin

2003 van ons nieuwe lid prof. ir.

W.A.D. Haenebeijteruit Haren (Gr.), een oud-

oom van de schrijver van de Spotvogel die een

jaar geleden op instigatie van zijn neef is gaan

vogelen. De waarnemingenzijn in website-

format, want de 69-jarige Willem Haenebeijter

had begrepen dat waarnemingentegenwoor-

dig in deze vorm moeten worden ingediend,

zonder dat hij enig idee had van e-mail en

internet. We hebben het maar zo gelaten.

SOORT AANTAL DATUM PLAATS TOELICHTING

Merel 6 3-01-2003 Haren (Gr.) 3 (m), 3 (v) Ze aten in mijn tuin

van een appel.

Huismus 3 3-01-2003 Haren (Gr.) In mijn tuin.

Beflijster 1 9-01-2003 Glimmen Aan de bosrand. Heel mooi gezien.

Kleine Bonte Specht 1 12-01-2003 Haren (Gr.) Ik heb de vogelgidserbij gehad.

Het was echt een Kleine Bonte Specht.

Op een vetbol in mijn tuin.

Zwartkopmeeuw 19 25-01-2003 Boeremapark, Haren (Gr.) Hier worden zeveel gezien!

In winterkleed.

Stormmeeuw 1 25-01-2003 Boeremapark, Haren (Gr.) Het leuke was dat het

helemaal niet stormde.

Grate Pieper 1 2-02-2003 Eemshaven-Oost Te herkennen aan de lange

poten, de naar beneden gebogen

snavel en de roep: 'koer-LIE, koer-LIE'.

Hij staple parmantig in het
gras

rend en op de terugweg zag

ik er nog een paar vanuit de auto.

Brilzee-eend 1 4-02-2003 Eemshaven Is hier eerder gezien. Hoe zien ze kans

In het woellge water die

bril op te houden?

Oeverzwaluw 15 9-02-2003 Den Oever Wat zouden ze in de winter eten?

Ik denk visjes.

Ooievaar 1 13-02-2003 Bij mijn dochter thuis. Een jongenvan 10 pond!

Kulfleeuwerik redelljk veel 20-02-2003 Eemshaven Lichte trek.

Spreeuw heel veel 20-02-2003 Eemshaven Matige trek.

Uitsmijter ras,

twee kraketten

en een gehaktbal. nvt 20-02-2003 Eemshaven-West Enorme trek!
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