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Gieten en Odoorn

zaterdag 31 maart 1984

Enno Ebels

Na enig overleg vertrokken wo met

gevaar voor eigen en andermans leven

naar de Boswachterij Gieten.

Daar aangekomen maakte een kleine

vermindering van de sneeuwval

warempel enig schuchter vogelen

mogelijk. Zo worden er prompt
4 Boomleeuworiken gezien, een soort

waarop door velen gehoopt was.

Verder ongeveer 30 Kruisbekken,

net schitterend zingende mannetjes

en grote groepen Sijsjes.

Er word in twee groepen gesplitst,
met als gevolg dat de ene helft een

overtrekkende Grote Gele Kwikstaart

en de fantastische Klapekster zag.

De andere helft kon de Klapekster
helaas niet vinden maar zag wel

een Zwarte Specht en regulier bos-

spul zoals Zwarte Mees, Boomkruipers
en een Grote Bonte Specht.

Koud en nat spoedde men zich na hereniging

naar Motel Gasselte, befaamd on zijn koffie

met gebak. De Bruine of Muskusrat (rat spec.)
in de tuin deed wol enige afbreuk aan de

goede naam.

Tot mijn niet geringe verbazing zag

ik bij het ontwaken een dichte

laag sneeuwvlokken gestaag neer-

dalen op de aarde.

Tot mijn eveneens niet geringe ver-

bazing was dit voor geen van de 21

vooraf aangemelde fanaten een reden

om verstek te laten gaan, hoewel

bij velen de gedachte zal hebben ge-

speeld (bij mij in ieder geval vel).
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Weer op krachten en met droog veer gingen

twee auto's terug naar Groningen, de rest

ging verder naar Boswachterij Odoom.

Daar werden op een kaalslag maar liefst

13 Boomleeuweriken geteld, voor deze zeld-

zame vogel een enorm aantal.

Enkele Buizerden maakten het beeld compleet

Op de terugweg werd nog een Havik gezien

en een furieus door een Sperwer achter-

volgde Kievit.

Met deze twee fraaie roofvogels als af-

sluiting werd bewezen dat zelfs het

meest afschuwelijke winterweer niet ge-

noeg is om een stel stoere Groningers
ervan te weerhouden een aantal leuke

vogels waar te nemen.


