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Brede bekken, lange stelten.

Excursieverslag Ezumakeeg

We vielen met onze neus in de spreek-

woordelijke boter, want ter plekke aange-

komen konden we onmiddellijk achter

talloze telescopen aanschuiven om een

Breedbekstrandloper te bekijken, die net

voor ons was gearriveerd. Een overvlie-

gende Boomvalk, hoewel die toch duide-

lijk werd gemeld, viel bijna niemand op.

Jammer, want hoe bijzonder een Breed-

bekstrandloper ook is, er zijn natuurlijk
veel meer mooie beesten te zien!

Wat te denken van rond de achttien(!)
Steltkluten, zo dichtbij dat je er geen

telescoop voor nodig hebt. En eigenlijk
ook geen verrekijker. Fantastisch om op

deze locatie naar Steltkluten te kunnen

kijken. Het deed bij mij oude herinne-

ringen herleven aan een bezoek aan de

Camargue, jaren geleden. Menigeen zal

een soortgelijke associatie hebben gehad.

Maar hiermee hield het nog niet op. Het

is ongelooflijk wat er allemaal in de

Ezumakeeg zit! Voor velen was het een

dag met een of meer nieuwe soorten. Ik

zal volstaan met een kleine bloemlezing

van wat we nog meer hebben gezien:

Roerdomp, Lepelaar, Krakeend, Smient,
Chileense Smient (waarschijnlijk ont-

snapt), Zomertaling, Bruine Kiekendief,

Bontbekplevier, Steenloper, Krombek-

strandloper, Bosruiter, Poelruiter, Kemp-

haan, Rosse Grutto, Regenwulp, Tem-

mincks Strandloper, Dwergmeeuw, Vis-

dief, Rietzanger en niet te vergeten een

ree, zekerend langs de kant van de weg.

En als er dan aan het begin van de avond

een soort natuurlijke rust over het land-

schap lijkt te komen en je kunt genieten

van het strijklicht, dan krijg ik altijd een

beetje een vakantiegevoel.

Kortom, net als de najaarsexcursie was

ook deze excursie weer onvergetelijk. Ik

zal er dan ook hopelijk weer bij zijn, de

volgende keer in de Ezumakeeg.

Vera Jongman

Op 21 oktober 2000 ben ik mee geweest op een

hele mooie en gezellige excursie naar de Ezuma-

keeg. Gelukkig stond deze plek voor zaterdag 19

mei opnieuw op het excursieprogramma. Die

datum heb ik dan ook met stip in mijn agenda

gezet. Heel terecht stond er bij de aankondiging
dat het bij mooi weer een van de mooiste plek-
ken is om naar vogels te kijken, maar dat de zon

nog wel eens vervelend kan zijn. Dus was het

idee ontstaan om pas om 15 uur ’s middags te

vertrekken. Je hebt dan niet veel meer aan de

avondopenstelling van de supermarkten, waar

Aaldrik in zijn verslag aan refereerde, want we

waren pas rond 21.15 weer thuis. Daar staat

echter tegenover dat je overdag nog allerlei

andere leuke dingen kunt doen.

Eerst leek het erop dat de excursie niet door kon

gaan vanwege de MKZ-problemen. Gelukkig

waren de afsluitingen voor een heel groot deel

net de nacht ervoor opgeheven. Het gevolg

hiervan dat het niet alleen stikte van de vogels

maar ook van de vogelaars, die opgelucht uit

alle hoeken en gaten tevoorschijn kwamen

om hun gevleugelde vriendjes te bespie-
den.


