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Fietsexcursie rond Leekstermeer, 20 april 1991

Jan+Allex de Roos

Ten zuiden van het Leekstermeer had-

den we veel geluk: eerst vloog een

visarend laag over ons heen (linea

recta naar het noorden) en meteen

daarna zagen we het eerste van onge-

veer 5 paartjes zomertalingen. Eén

van die paartjes zwom in het Lettel-

berterdienje en werd door ons bekeken

tijdens een gure sneeuwstorm. Maakt

zoiets een zomertaling tot winterta-

ling? Ook ontdekten we een grote

groep kemphaantjes en een wolk goud-

nlevieren die uiteraard al in zomer-

kleed. waren.

Tijdens de koffie in het Dorpshuis

van Lettelbert voegde zich de beheer-

der van de Lettelberten Petten bij

ons. Dit gebied is normaal alleen

toegankelijk voor donateurs van de

Stichting het Groninger Landschap

maar onder zijn leiding konden wij

het ook betreden. Fij zagen twee

paartjes buizerden, enkele opmerke-

lijke plantensoorten, ongeveer

10 putters (waarbij volgens de secre-

taris minstens één mannetjesputter),

een grommende Doberman genaamd Jes-

sie, groepjes reeën, een smelleken,

en zeer opmerkelijk: een albino haas

die zich goed liet bekijken. In de

weilanden tussen de in het gebied

gevestigde boerderij (waar die hond

bijhoort) en het meer zagen we balt-

sende kemphanen waaronder een wltge-

kraagd mannetje dat in zijn eentje

zijn best stond te doen. Boven het

meer vlogen twee dwergmeeuwen. Hier

zagen we ook die ooievaars.

De tocht terug naar huis ging langs

Wie met Alco van Klinken en Jan Swart

op vogeltocht gaat, hoeft zichzelf

niet bijzonder in te spannen. Alco

hoort alles tot halverwege Afrika, en

Jan ziet alles tot diep in de strato-

sfeer. De twee sceptisch ontvangen

vechtende haviken van Jan werden

alsnog bijgeschreven toen de 3 stip-

jes boven de wolken inderdaad de door

hem voorspelde trekkende ooievaars

opleverden. Maar dat was later.

Om half acht ’s ochtends van een

stralende zaterdag hadden 7 bestuurs-

leden zich in het Stadspark verzameld

voor wat een schitterende fietsexcur-

sie zou gaan worden. Twee tegen el-

kaar zingende nachtegalen op de ver-

zamelplaats waren een gunstig voorte-

ken. Een rondje park leverde barmsijs

op, en het laantje langs de Piccard-

hof veel gekraagde roodstaarten. In

de weilanden langs het Eelderdiepje

foerageerden groepen van maximaal

45 regenwulpen. Troepjes trekkende

graspiepers zagen we de hele dag.
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de snelx-?eg die veel geraas produceer-

de. De route langs het Hoendiep is

x?aarschi jnli jk te prefereren. Een

illegaal bezoek aan de vloeivelden

bij Hoogkerk ging niet door omdat de

hekken waren voorzien van Navodraad.

T
n totaal namen xre ongeveer 77 soor-

ten vogels x^aar, waaronder verder:

aalscholver, sperx.rer, bruine kiek,

watersnip (baltsend ook), gele kwik,

en braamsluiner. Beflijsters werden

gezocht, maar niet gevonden.


