Reisverslag natuurtrip Hongarije ~ 24 april tot en met 02 mei 2015.
Woord vooraf:

Vlnr: Wim, Marietje, Johan, Jan, Henk, Sylvia en Jos

Voor de 8e keer in successie hebben 7 leden van onze Vereniging ook in 2015 weer een natuurtrip
gemaakt naar het buitenland. Deze keer stond Hongarije op het programma, nadat eerder ook al
Lesbos, Bulgarije (2 x), Turkije (2 x) en Spanje (2 x) waren bezocht. Reeds ver van tevoren is er contact
gelegd met de Nederlandse bioloog Rob de Jong om 9 dagen te genieten van de Hongaarse natuur
met als uitvalsbasis Farm Lator, direct gelegen aan de voet van het Bükkgebergte. Rob runt hier,
samen met zijn lieftallige Hongaarse echtgenote Barbara, een prachtig gelegen accommodatie en
natuurcamping. Deze is vooral ingericht en geschikt voor mensen, die natuurbeleving hoog in het
vaandel hebben staan. Het is een hele bijzondere locatie, zoals we zelf aan den lijve hebben mogen
ervaren, die we van harte bij u aanbevelen. Rob is vooral gespecialiseerd in vogels, dag- en
nachtvlinders, zoogdieren en fotografie en heeft overal zijn connecties. Niet onbelangrijk om te
vermelden is dat hij ook als natuurgids optreedt. Van zijn diensten hebben we dan ook meerdere
dagen gebruik gemaakt. De overige dagen hebben we besteed om aan onze eigen avontuursdrang
tegemoet te komen. Onze groep bestaat al jaren uit de volgende personen: Henk en Sylvia Schepers,
Jos en Marietje Schabbink, Johan Drop, Jan Grootelaar en Wim Wijering. Net als voorgaande jaren
hebben we ook van onze natuurbelevenissen in Hongarije weer een uitgebreid verslag gemaakt.
Vrijdag 24 april 2015.
Onze nachtrust is kort. Daar hebben we bewust voor gekozen om zoveel mogelijk rendement te
halen uit de eerste reisdag. Voordat we aan de reis beginnen, feliciteren we Johan. Hij is namelijk één
van de mensen, die uitgerekend op de vertrekdag een lintje zou krijgen voor zijn tomeloze inzet voor
de natuur; iets wat hij de avond te horen kreeg van de burgemeester van Tubbergen. Van de officiële
uitreiking van de koninklijke onderscheiding, die een poosje later plaats vond, is een artikel
samengesteld, wat elders op de site is te lezen.
We vertrekken midden in de nacht (om precies te zijn om 02.30 uur) vanuit Saasveld. Met de auto’s
van Henk en Jos rijden we naar het vliegveld in Düsseldorf. Voor het gebruik van eigen auto’s wordt
gekozen, omdat de auto’s vlakbij het vliegveld voor een redelijk goedkoop tarief kunnen worden
gestald. We hoeven derhalve niet gehaald en gebracht te worden. Bovendien kan de huur van een
busje, zoals in eerdere jaren, achterwege blijven. We vliegen op deze dag met Germanwings en zijn
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ruimschoots op tijd. Het vliegtuigdrama in Frankrijk van kort geleden spookt nog wel even door ons
hoofd, maar die gedachte
zetten we snel opzij. Reizen
via drukke verkeerswegen
is immers een stuk
gevaarlijker.
De faciliteiten op het
vliegveld verlopen als
steeds voorspoedig,
alhoewel we logischerwijs
steevast op extra aandacht
kunnen rekenen vanwege
het meetorsen van een
grote hoeveelheid foto- en
optische apparatuur.

We vliegen met Germanwings vanaf Düsseldorf foto Wim Wijering

Ook de vlucht en de huur van auto’s in Boedapest verlopen zonder enig oponthoud. We worden op
het vliegveld door een alleraardigste dame van het autoverhuurbedrijf verwelkomd met een bord
waarop de namen staan van onze beide chauffeurs gedurende de trip in Hongarije (Jos en Wim).
Daarna worden we naar het nabijgelegen verhuurbedrijf gebracht . De chauffeur vertelt ons in goed
Engels dat het de afgelopen tijd erg droog is geweest, maar bovenal koud. Nog maar enkele dagen
geleden zou het ’s nachts nog hebben gevroren. De verwachting is dat de temperatuur de komende
dagen gaat oplopen tot ruim 20 gr. C. Een goed vooruitzicht dus. Minder is echter dat men ook wat
regen verwacht. De weergoden blijken ons echter de komende dagen, net als bij al onze vorige trips,
meer dan goed gezind.
We hebben geen spijt dat we wederom gebruik maken van de diensten via Sunny cars. We kunnen
ons namelijk geen trip herinneren waar alles zo soepel verloopt als tijdens deze Hongarijereis. We
krijgen twee ruime auto’s ter beschikking; een Opel Zafira en een Skoda Octavia. Het in orde maken
van de paperassen is in een oogwenk geklaard. Dat hebben we wel eens anders meegemaakt. Ook
het controleren van de vrijwel nieuwe auto’s is zo gebeurd. Bij een naburig tankstation maken we
meteen de tanks vol; diesel voor de Octavia en benzine voor de Zafira. Er kan met de gewone pinpas
betaald worden. Al tegen half elf rijden we oostwaarts over de niet al te druk bereden M3 / E71
(autobaan). We hebben dus nog een groot deel van de dag voor ons. Dat is mooi meegenomen,
omdat je doorgaans al gauw twee reisdagen kwijt bent. Niemand ondervindt bovendien last van de
korte nachtrust.
Natuurlijk gaat onderweg de meeste aandacht uit naar onze gevleugelde vrienden. De nieuwe
walkietalkies van Jan - met een veel groter bereik - voldoen aan het verwachtingspatroon. De oogst
op en langs de autobaan is evenwel magertjes. We noteren nochtans: kuifleeuwerik, huiszwaluw,
buizerd, huismus, ringmus, ekster, ooievaar, veldleeuwerik, spreeuw, bonte kraai en een zwarte
wouw op een paaltje.
Ook worden meerdere reeën gezien en tot twee keer toe een vos. De landerijen op de route zijn
vooral uitgestrekt en worden intensief benut ten faveure van de landbouw. Net als bij ons is op dit
soort terreinen maar weinig ruimte voor de avifauna. Omdat we Rob van tevoren hebben gevraagd
of we op de heenweg nog een aantal interessante plekjes kunnen aandoen, verlaten we na circa
anderhalf uur de autobaan en rijden via de 33 naar Poroszlo, gelegen aan het Tiszameer.
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Onderweg hiernaar toe
komen we een grote
roekenkolonie tegen. Ook
deze soort wordt aan ons
prille lijstje toegevoegd.
Het Tiszameer is, na het
Balatonmeer, het grootste
meer van Hongarije. Het is
maar liefst 127 km² groot en
is in de '70 jaren ontwikkeld
als irrigatiesysteem voor de
Hongaarse laagvlakte. Het
meer wordt gevoed door de
gelijknamige rivier, de Tisza.
Grote roekenkolonie onderweg foto Wim Wijering

De keus om hier als eerste naartoe te rijden, blijkt allesbehalve verkeerd. Bij een waterrecreatiepark
stoppen we om onze stramme benen te strekken. Al snel komt er een beheerder naar ons toe, die
we in de Duitse taal duidelijk maken dat we natuurliefhebbers zijn, die op doorreis zijn en alleen
maar even pauzeren om een hapje en een slokje te nemen. Hij staat ons vriendelijk te woord en
overhandigt ons zelfs brochures hoe we op een natuurlijke wijze van het Tiszameer kunnen genieten.
We noteren hier meteen al leuke soorten als: kwak, kleine zilverreiger en witwangstern. Ook de
bekendere soorten als zwarte roodstaart, groenling, witte kwikstaart, putter, ringmus en fuut kunnen
al snel worden aangekruist.
Na ons gelaafd te hebben steken we de weg over en volgen we het parallel aan dit meer gelegen
weggetje (Poroszloi szivargo). Aan het begin van dit deels verharde en deels onverharde weggetje
staat weliswaar een geslotenverklaring, maar als we zien hoeveel mensen van deze weg gebruik
maken, wagen we het er op. Verderop zien we hier namelijk vele tientallen auto’s rijden en
geparkeerd staan. Het
merendeel van de inzittenden
zijn mensen die graag een
hengeltje uitwerpen.
Bij de eerste de beste stop
krijgen we meteen al te
maken met dat enthousiaste
verwachtingsgevoel wat je
bekruipt als je voor de eerste
keer in een ander land bent.
Dat gevoel wordt nog eens
extra versterkt door de
kwakken, die ons hier links en
rechts om de oren vliegen.
Kwakken, die ons links en rechts om de oren vliegen foto Wim Wijering
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Ook horen we overal om ons
heen roodbuikvuurpadden
roepen. Eén der onzen, die er
nog “in“ moet komen, is even
de mening toegedaan dat het
allemaal roerdompen zijn. Met
wat fantasie heeft het geluid
er ook wel een beetje van weg.
Boven het riet zweven
meerdere bruine
kiekendieven. Sommige
bakkeleien wat met elkaar.
Het valt ons meteen op dat er
hier zo veel ringmussen te zien
zijn.
Overal om ons heen roodbuikvuurpadden foto Wim Wijering

Ook hiervan zien we diverse groepjes, niet zelden in het riet. Bij ons gaat deze soort hard achteruit,
maar in Hongarije zijn ze (nog steeds) erg algemeen. Ook bruine kiekendieven zijn er in Hongarije in
overvloed. Het is naar onze mening met voorsprong de meest algemene roofvogel van het land. We
zien trouwens meteen ook al een overvliegende blauwe kiekendief; een bof volgens Rob nadien,
omdat het toch vooral bruine- en grauwe kiekendieven zijn, die hier broeden en foerageren.
Leuk is meteen ook een
baardmannetje met voer in de
snavel. Die zijn er hier met hun
broedsels kennelijk al vroeg bij.
De fotografen in ons midden
knippen er heel wat af. We
noteren verder nachtegaal, snor,
kleine- en grote karekiet, gele
kwikstaart, rietgors, kievit,
roodborsttapuit, zwarte
roodstaart, riet-, geel- en grauwe
gors, (wederom) zwarte
roodstaart en ook kleine- en
grote bonte specht.

Leuk is meteen ook een baardmannetje foto Johan Drop

Er houdt zich hier ook een koekoek op, die een beetje in de war lijkt met zijn zang / roep. Zelfs het
bijzondere geluid van het vrouwtje komt niet eens in de buurt. Later bij Farm Lator vloog er ook een
koekoek rond met een afwijkende roep. In plaats van het bekende koek-koek, riep deze steevast
Koek- koek, koek-koekoek. Vanaf dat moment hebben we ‘m steevast “anderhalve koekoek”
genoemd.
Als we de weg vervolgen stoppen we bij twee fazantenhanen, die een heuse territoriumstrijd met
elkaar aan het uitvechten zijn. Ze trekken zich van de aanwezigheid van onze auto’s totaalweg niets
aan en springen als Masaikrijgers om elkaar heen, telkens (schijn)aanvallen uitvoerend. Uiteraard
worden ook van dit spektakel verschillende foto’s gemaakt.
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We komen vanaf dat moment
alleen nog maar twee mensen
tegen op een aantal fietsen,
die die naam eigenlijk niet
mogen dragen. Gedurende
onze reis hebben we onze
ogen uitgekeken op welke
krakkemikkige fietsen men op
veel plekken nog rond rijdt.
De infrastructuur daarentegen is uitstekend. Dat
hebben we in Bulgarije en
Roemenië wel heel anders
meegemaakt. Aan het eind
van het pad zit een slagboom
en kunnen we niet verder.
Fazanten springen als Masaikrijgers om elkaar heen foto Wim Wijering

Omdat we op een soort dijkweggetje rijden, kunnen we ook niet draaien. Voordat we over grote
afstand achterwaarts terug willen rijden, proberen we het ingenieuze sluitmechanisme open te
krijgen, evenwel zonder resultaat.
Niet veel later komt er iemand op ons toegelopen, die druk gebarend naar het bekende verkeersbord
wijst. We kunnen hem wel niet verstaan, maar erg vriendelijk komt hij op ons niet over. Als hij
evenwel merkt dat we buitenlanders zijn, geeft hij ons een teken dat we even moeten wachten. En
warempel , al na enkele minuten komt hij op de fiets terug met een speciale sleutel en maakt de
slagboom voor ons open. We
geven hem een bankbiljetje
van vijf euro, waarna zijn
gezicht in een oogwenk één en
al vriendelijkheid uitstraalt.
We bedanken de man
hartelijk. Het scheelt immers
een hele afstand terugrijden.
Mooi om even meegemaakt te
hebben. Nochtans kunnen we
ons niet aan de indruk
onttrekken dat men ons van
ver heeft zien aankomen en
toen snel de slagboom heeft
vergrendeld. Het beïnvloedt
onze stemming echter
geenszins.
De affaire met de slagboom foto Jan Grootelaar

De TomTom wijst ons vervolgens feilloos de weg naar Farm Lator langs dorpjes met voor ons
onuitspreekbare namen als: Négyes, Tiszavalk, Tiszabábolna, Tiszadortoigma, Ároktó, Mezöcsát,
Hejõpapi, Mezökeresztes, Bükkabrány en Saly. Tussen de laatste twee dorpjes liggen enkele
visvijvers, waar we gedurende onze reis meerdere keren een blik in het rond hebben geworpen. Er
was doorgaans niet al teveel te zien. Vandaag zien we in ieder geval een enkele wilde eend, twee
kleine plevieren en een paartje knobbelzwanen. Iets verderop vliegen boven een uitgestrekt rietveld
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enkele bruine kiekendieven.
Ook zijn er weer verschillende
ringmussen te zien. Als we Saly
voorbij zijn, komen we langs
een zigeunerwijk. De overheid
heeft hen net buiten Saly
behuizingen toegewezen. Veel
van deze mensen hebben geen
werk en leven grotendeels
buiten. Later horen we van Rob
dat deze mensen erg arm zijn,
maar dat hij er vrijwel nooit
problemen mee heeft gehad.

Boven het rietveld enkele bruine kiekendieven foto Johan Drop

Hij schijnt één van de weinige “blanke” Hongaren te zijn, die kennelijk op een normale manier met ze
omgaat. Als we langs rijden worden we met wat “donkere blikken” aan- en na gekeken, alhoewel
dat lastig in te schatten valt.
Het loopt tegen vijven als we bij Fam Lator arriveren. Wat een prachtige plek; we zijn er meteen
verliefd op. Op veel plaatsen staan vruchtbomen in bloei en overal om ons heen ademt de natuur in
al zijn schoonheid. We worden allerhartelijkst door Barbara verwelkomd, die ons de plekken wijst
waar we de auto’s kunnen parkeren en ons vervolgens meeneemt naar onze slaapplekken voor de
komende dagen. Dat blijkt een appartementencomplex te zijn met 4 slaapkamers en een keuken,
midden in een bloeiende
boomgaard met heel veel
oude appelbomen; ideaal
voor allerlei soorten
spechten. De vetrekken zijn
weliswaar eenvoudig
ingericht, maar alles ziet er
keurig en schoon uit.
Gedurende ons verblijf
hebben we gemerkt dat
netheid, hygiëne en zorg voor
de gasten bij Farm Lator hoog
in het vaandel staan. Ook de
voorgeschotelde maaltijden
zijn overheerlijk.

Farm Lator foto Sylvia Schepers

Niet veel later nodigt Barbara ons uit voor een kop koffie /thee op het terras in de tuin. Het is heerlijk
weer buiten. We treffen het. Er zijn nog meer Nederlanders te gast. Ook laat ze ons de bibliotheek
annex eetgelegenheid zien; wat naar later blijkt, een prima combi is. Het staat er vol met allerlei
natuurboeken, waarvan we nadien meer dan eens gebruik hebben gemaakt. Nadat we uitgebreid in
het Engels kennis met elkaar hebben gemaakt (alhoewel Barbara ook goed Nederlands verstaat)
pakken we onze spulletjes uit en verkennen de omgeving. We zien dat er op twee afzonderlijke
plaatsen voederplekken zijn ingericht, waar dagelijks zonnepitten en walnoten worden uitgestrooid.
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Farm Lator staat namelijk bekend om zijn fotogenieke plekken. Al snel worden de eerste grote bonte
spechten, eekhoorns en appelvinken gespot, terwijl ook een paartje withalsvliegenvangers hun intrek
in een dode boom heeft genomen. Op verschillende plekken in het natuurlijke domein van Farm
Lator staan bekende planten als Maarts viooltje, slanke sleutelbloem, hondsdraf en stinkende gouwe
in bloei.
Johan en Wim betrekken meteen de schuilhut, die Rob hier speciaal voor natuurfotografen heeft
gesitueerd. Vooraf is er met Rob gecorrespondeerd en zijn een aantal wenssoorten aan hem kenbaar
gemaakt. Daartoe soorten als appelvink, draaihals en meerdere soorten spechten. Jullie zullen van
het verblijf op Farm Lator geen spijt krijgen, was Rob’s reactie vooraf. En daar kreeg hij helemaal
gelijk in. Vrijwel dagelijks
hoorden en zagen we op
deze locatie de draaihals en
zaten er soms wel meer dan
10 appelvinken in de
boomgaard en in de tuin. En
dan hebben we het nog niet
eens over de vele grote
bonte spechten en zelfs één
of twee middelste bonte
spechten. Vrijwel dagelijks
waren ook andere
spechtensoorten, als
grijskopspecht en groene
specht, te horen en te zien
en vloog er zo nu en dan zelfs
een zwarte specht over.
Meteen al mooie opnames van putters foto Wim Wijering

De kleine bonte specht gaf dit jaar, althans op ons
verblijfadres, slechts sporadisch thuis, maar liet zich wel
geregeld horen. Al op de eerste dag hebben de
natuurfotografen in ons midden mooie opnames kunnen
maken van appelvink, grote- en middelste bonte specht,
alsmede groenling en putter.
Door anderen wordt nog voor het avondeten de eerste en
enige Esculaapslang ontdekt. Later vonden we nog een
keer een dood jong ringslangetje en daarmee was de
slangenkoek op. Jammer want ook een aantal
slangensoorten prijkten hoog op ons verlanglijstje. De
afwezigheid van deze reptielen was waarschijnlijk het
gevolg van de langdurige droogte. Dat vertelde de
inmiddels gearriveerde Rob, nadat we ook uitgebreid
kennis met hem hadden gemaakt. Prettig om zo’n all round
kenner van het gebied en de flora en fauna in je midden te
hebben.

De eerste en enige esculaapslang foto Sylvia Schepers
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De maaltijd bestaat op deze avond uit: soep van eekhoontjesbrood, kip met rijst en courgette, gemixte sla met huisgemaakte koek en koffie en thee na. Het smaakt voortreffelijk. Bovendien wordt ons
ter introductie een glaasje sterke drank aangeboden, gemaakt van appels. Deze twee keer thuis gestookte drank bevat een hoog alcoholpercentage. De moeder van Barbara zweert er uit gezondheidsoverwegingen bij. Een aantal van ons heeft de drank geproefd, maar niet ieder liep ermee weg.
Het vogellijstje eindigt op deze dag op 75 soorten. Tijd om na deze lange en intensieve dag het bedje
op te zoeken.
Zaterdag 25 april
De eersten van ons zijn al om
zes uur op. Ze kunnen zo de
achtertuin in, waar mooie
opnames worden gemaakt
van een withalsvliegenvanger
tussen de appelbloesems. Na
een uitgebreid ontbijt, waarbij ook meteen de lunchpakketen worden samengesteld,
gaan we vandaag met Rob op
excursie naar het Bükkgebergte, één van de Nationale
parken in Hongarije. Er zijn
nog een viertal andere natuurliefhebbers, die meegaan.
Bükk gebergte Hongarije foto Wim Wijering

Het Nationaal Park Bükk is het meest gevarieerde gebergte in Hongarije. Het heeft onder andere
alpiene weiden, oude bossen, rivierdalen en droge mediterrane graslanden. Je vindt er bovendien
veel verborgen valleien, waar je geen mens tegenkomt. Het centrale deel is zeer bloemrijk. Vooral in
mei en juni barst het er overal van de insecten; vooral vlinders. Hongarije is dan ook een echt vlinderland. Rob kan daar als geen ander over meepraten. Wat dat betreft waren wij er net iets te vroeg,
maar je moet nu eenmaal keuzes maken. Het schijnt dat de uitgestrekte stille gebieden van het park
worden bewoond door interessante soorten als zwarte ooievaar, oeraluil , keizer-, schreeuw- en
slangenarend. Daarnaast komen er maar liefst negen soorten spechten voor!
Op het programma van vandaag staan onder meer drie wenssoorten van ons, te weten: grijskopspecht, witrugspecht en oeraluil. Rob wordt vergezeld door Attila, een parkwachter, die van tevoren
een aantal “kansvolle” spechtengaten voor ons heeft opgezocht. Het schijnt dat Rob geregeld van
zijn diensten gebruik maakt. Attila oogt wat bedeesd, maar is goed op de hoogte van de natuurwereld. Aanvankelijk praten we met hem in de Engelse taal, maar gaandeweg horen we dat hij beter uit
de voeten kan met de Duitse taal.
Als we nog maar enkele tientallen meters onderweg zijn, wordt er al gestopt. Op de schoorsteen van
één van de huizen kunnen we nog net de kop van een bosuil zien. Die schijnt daar al “sinds mensenheugenis” te huizen. Even later worden we gewezen op het mannetje van (wederom) een withalsvliegenvanger, zeg maar de oostelijke tegenhanger van de bonte vliegenvanger. Ze zijn op het oog
een stuk bonter dan de bonte vliegenvanger, die in onze contreien zo frequent tot broeden komt.
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Om het park te kunnen binnengaan moet er eerst entreegeld
betaald worden. Rob regelt dat
allemaal keurig voor ons. Je
kunt merken dat hij hier “kind
aan huis is”. Hij neemt ons vervolgens mee naar een oud
loofbos en vraagt de excursiedeelnemers om rustig te zijn en
achter elkaar te gaan lopen. We
zijn per slot van rekening met
13 personen. Het duurt niet
lang voordat hij het sein geeft
om te blijven staan.

Mannetje van de withalsvliegenvanger foto Johan Drop

Hij wijst ons van afstand op een nestingang hoog in een boom. Daar zou volgens Attila een grijskopspecht zijn nest moeten hebben. Het duurt een poosje, maar dan komt op enig moment inderdaad
een grijskopspecht aangevlogen. Ze lijken best veel op de groene specht, maar de grijze kop is onmiskenbaar. Het exemplaar
wat we in beeld krijgen is een
vrouwtje. Dat kun je zien
omdat het rood op de kop
ontbreekt. Veel spechten zijn
meesters om zich achter
stammen te “verbergen”, zo
ook dit exemplaar. Het is een
kwestie van geduld voordat je
ze weer te zien krijgt. Rob
bootst op enig moment de
roep van het mannetje na en
krijgt warempel antwoord.
Wenssoort 1 is binnen en
wordt zelfs - ook al is het van
afstand - vereeuwigd.
e

Vrouwtje grijskopspecht 1 wenssoort foto Wim Wijering

In hetzelfde bos wordt na lang zoeken ook de nestingang van een kleine bonte specht gevonden. De
afstand is eigenlijk net iets te ver om het goed waar te kunnen nemen. Na veel tuurwerk worden ook
de 2 vogels gezien. Het schijnt dat er ook een 2e paar aanwezig is. Ondertussen hebben we al wel een
havik voorbij zien komen. De voor ons bekende bosvogelsoorten zijn hier ook allemaal present. Daartoe ook een koerende zomertortel, die je zo langzamerhand in ons land met een loep moet zoeken.
Hier zijn ze zeker niet schaars. Ook boswitje en landkaartje vliegen hier rond en waarschijnlijk zelfs
een vroege kleine parelmoervlinder. Natuurlijk wordt er ook volop op de vegetatie gelet. Zo zien we
onder meer voorjaarslathyrus in bloei staan, evenals kruisbladwalstro, grote muur, piramidezenegroen, alsmede lenteroos; een zogeheten helleborissoort.
De eerstvolgende stop levert al snel de 2e wenssoort op, namelijk een paartje witrugspechten. Ook
dit paar heeft hoog in een boom een nestgat uitgebeiteld. Eén van de vogels gaat geregeld de nestopening in en uit. Je moet trouwens wel goed kijken om de witte rug van deze spechtensoort met
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z’n rode petje in beeld te
kunnen te krijgen. Maar dat
het een andere spechtensoort
is dan een grote- dan wel
middelste bonte specht, is
duidelijk. Het lukt ons ook om
deze soort (vanaf een statief)
op de gevoelige plaat vastgelegd te krijgen. Het lijkt er op
alsof ze een stuk minder
schuw zijn. Deze spechtensoort heeft ieder van ons
prachtig kunnen bekijken. De
dag kan eigenlijk al niet meer
stuk.
e

Witrugspecht 2 wenssoort foto Wim Wijering

Intussen hebben de dames allerlei leuke planten ontdekt. Geregeld moet Rob er aan te pas komen
om de soort op naam te brengen. Dat gebeurt onder andere bij grote schubwortel, een parasiet die
leeft op de wortels van een andere plant. We vinden ook mansoor, een wintergroene bodembedekker met grote bladeren, die wel wat weg hebben van niervormige oren. De minuscule purperen
bloempjes zijn niet zichtbaar, omdat ze onder de bladeren verscholen zitten. Verder vinden we hier
onder meer gele anemoon, zevenblad en bolletjeskers. Volgens Rob zijn de bolletjes van de laatste
plantensoort te klonen voor identieke plantvermenigvuldiging. Zo leer je nog eens wat.
We rijden door naar één van de dorpjes in het Bükkgebergte. Daar trakteert Rob ons op een terras
op pittige koffie dan wel thee met citroen. Hier zit ook een zwarte roodstaart op het dak. De vogel is
te herkennen aan zijn gedrag en aan zijn zang, maar qua kleur klopt er niet veel van. Een huismus
kruipt daarnaast in ons bijzijn achter het dakbeschot en tegen wat boomschors zit een wijngaardslak
“geplakt”. Zelfs tijdens de lunch wordt er nog goed opgelet.
Aansluitend rijden we het gebied weer in en maken op plek drie een wandeling door een vallei. Het is
een stevige enigszins oplopende tippel van ruim 3 kilometer. Dezelfde afstand lopen we nadien ook
weer terug. We gaan op zoek naar een paartje oeraluil; een grote uilensoort, die in deze vallei behoorlijke prooidieren aan
kan. Dit paar schijnt hier zijn
habitat te hebben.
We kijken ons onderweg de
ogen uit. Wat een geweldige
bloemenpracht. Vooral het
bloementapijt van zowel wit
als paars bloeiende helmbloem of holwortel (zo u
wilt) streelt het oog. Ze staan
aan weerszijden van de weg,
Geregeld staan we stil, omdat er zoveel meer interessante voorjaarsflora te zien
is, zoals witte klaverzuring,
slanke sleutelbloem, groot
nagelkruid, voorjaarslathyrus,

Bloemenpracht van bloeiende helmbloem foto Sylvia Schepers
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akkerviooltje en het giftige
klokbilzekruid. Deze laatste
behoort tot de gevreesde
nachtschadefamilie. De rossige klokvormige bloemen vallen ogenblikkelijk op. Later
komen we ook herfsttijloos,
salomonszegel en Italiaanse
aronskelk tegen. Ook deze
planten zijn giftig. Andere
plantjes, die op naam kunnen
worden gebracht zijn: zacht
longkruid, goudveil, muskuskruid, gevlekte dovenetel,
wilde judaspenning en knolsmeerwortel.
Het giftige klokbilzekruid foto Sylvia Schepers

Bij een bepaalde plek zien we een landkaartje, die mineralen uit de poep van een vos haalt. Zelfs
midden op een brandplaats ontdekken we landkaartjes. Ook dergelijke plekken zijn geschikt voor het
verkrijgen van mineralen uit de bodem. Paddenstoelen groeien eveneens vaak op dit soort plekken.
Aangekomen bij een picknickplek in de vallei wachten we een poosje om Attila de kans te geven om
de oeraluil voor ons op te zoeken. Enkele dagen eerder had hij ‘m daar in de buurt nog gezien. Voor
deze bijzondere uilensoort heeft men in Hongarije tientallen nestkasten opgehangen. Controles wezen uit dat geen van deze kasten dit jaar bezet zijn. Waarschijnlijk is er een tekort aan prooidieren en
dan slaan ze gewoon het broedseizoen over. Het zal dus nog een hele klus worden om er één, laat
staan twee binnen het zichtveld te krijgen. Als Attila een tijd later bij het gezelschap terugkeert, begrijpen we dat hij een exemplaar gezien heeft. De spanning neemt toe.
We krijgen vooraf instructies hoe we ons moeten gedragen. Vooral geen lawaai maken is het devies en in lintvorm achter onze excursieleiders aanlopen, wordt ons
gezegd. Braaf als we zijn houden we ons hier aan. Ondertussen geven we onze ogen goed de kost. We moeten
vooral de naaldbomen in de gaten houden. Ze zitten vaak
dicht aan de stam, is de tip die we meekrijgen. Maar hoe
we ook ons best doen; we zien geen enkele oeraluil. Op
zeker moment meent Attila de vogel te horen. Hij geeft
ons een teken dat we moeten wachten en klimt een beboste heuvel op. Hijzelf krijgt de vogel een kort moment
te zien. Ook Rob, die hem gevolgd is, meent een schim
van een wegvliegende vogel te hebben waargenomen.
Steeds als we een wenk krijgen om wat dichterbij te komen, blijkt de vogel kort daarna gevlogen. Nadat deze
geschiedenis zich tot twee keer toe op verschillende
plaatsen herhaald heeft, besluit Rob om de vogel niet te
verstoren. Kortom; geen oeraluil. Vooral Attila zit er over
in dat hij ons deze wenssoort niet kan laten zien. Hij doet
nadien zelfs nog een derde poging door op een andere
plek het bos in te trekken, echter wederom zonder resultaat.

Oeraluil

foto Atilla Szabo
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We laten hem weten dat hij er niet over in moet zitten. Dat is nu eenmaal de natuur en die kun je
niet altijd naar je hand zetten. Het is me anders het avontuurtje wel.
Onderwijl zijn we aangekomen bij een oude begraafplaats. Het bijzondere aan deze begraafplaats is
dat hier allemaal mensen begraven liggen, die zich in het verre verleden bezig hielden met glasblazen. Op een bord staan de namen van de mensen, die hier begraven liggen. Het oudste graf dateert
uit 1842 en het “jongste” uit 1919. Rob vertelt dat deze mensen hier leefden tussen pakweg 1800 en
1920. Ze leefden in zeer eenvoudige woningen, waar ze het zand warm genoeg maakten om er glas
van te kunnen blazen. We zien diepe gaten in de grond, waarin men van een bepaald soort gesteente
ongebluste kalk maakte. Dit werd later gebruikt voor pleisterwerk aan huizen.
Als we weer bij de auto’s terugkomen en gaandeweg het Nationale park weer willen verlaten, wordt
er plots door de voorste auto gestopt. Eén van de inzittenden meent een bruine schim te hebben
zien wegvliegen. Krijgen we
dan toch een oeraluil te zien?
Ogenblikkelijk wordt nogmaals een zoekactie gestart,
maar ook nu weer krijgen we
de vogel niet te zien. Attila
stelt voor om bij zijn collega’s
in het Zempléngebergte navraag doen of we de soort
daar wellicht wat gemakkelijker te zien zullen krijgen. Dit
aanbod slaan we vriendelijk
af, omdat we niet bepaald
soortenjagers willen zijn.

Lichtval goed bij grote bonte specht foto Wim Wijering

Als de anderen het park al hebben verlaten, zien wij (Johan, Jan en Wim) een grote bonte specht
tegen een boomstam zitten. De lichtval is goed en er zijn mooie opnames te maken. De vogel is namelijk bezig om een nestholte uit te hakken. Met veel interesse bekijken we hoe hij dat doet. Steeds
dieper verdwijnt hij in de boom
en komt steeds opnieuw met
een hoeveelheid uitgehakt hout
achterwaarts naar buiten. Nadat
hij het gehakselde vanuit zijn
snavel van zich af heeft geschud,
worden de activiteiten steeds
weer herhaald. We hebben er
een hele tijd naar zitten kijken.
Leuk om dat eens van dichtbij
mee te mogen maken.
Bij Farm Lator nemen we eerst
een koel drankje uit de koelkast
(wijntje, pilsje en fris) en praten
met z’n allen nog wat na over
het verloop van de dag.
Ter afsluiting fraaie lathyruszwever foto Johan Drop
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Daarna gaan we met Rob nog even het bos in, waar hij het nest van een groene specht weet. Na geruime tijd te hebben gewacht en niets gezien, besluit Rob even tegen de stam te kloppen om te verifiëren of de vogel “überhaupt” wel thuis is. En jawel hoor. Niet veel later komt de kop van het mannetje naar buiten en vliegt de vogel weg. Kort hierna horen we dat hij ons vanuit een naburige boom
zit “uit te lachen”. Als iedereen (met uitzondering van Johan) weer weg is, besluit de vogel naar de
nestholte terug te keren. Langs het pad wat leidt naar onze verblijfplaats zien we ter afsluiting nog
een fraaie lathyruszwever; een vlindersoort die bij ons niet voorkomt.
Het avondeten bestaat op deze dag uit: groentesoep met amandelen, rundvleesstew in rode wijnsaus, aardappelpuree met boontjes, rode kool sla en als dessert twee flensjes met abrikozenjam en
zoete kwark. Het is weer smullen geblazen en alles komt - tot genoegen van Barbara en haar trouwe
metgezellin in de keuken (Isabel) - “schoon” op.
De vogelscorelijst eindigt op deze dag op 91 soorten.
Zondag 26 april 2015.
Het hele gezelschap is deze ochtend vroeg uit de veren. Tussen 06.00 en 07.00 uur staat iedereen al
weer rechtop; fris en gedoucht. Diverse vogelsoorten zijn dan al door de allervroegsten op zicht dan
wel geluid gedetermineerd. Ook de geheugenkaartjes van de fotografen hebben deze ochtend al
weer aardig aan ruimte ingeboet. Stipt om 08.00 uur
wordt het ontbijt geserveerd. Barbara is een beetje van
slag. Ze verontschuldigt zich omdat het brood door de
plaatselijke bakker (nog) niet gebracht is. Er staat echter
meer dan voldoende op tafel. Eigenlijk ontbreekt het ons
aan niets. Korte tijd later horen we dat het brood door een
bakker van elders (30 km verderop) wordt aangevoerd.
We doen weliswaar wat langer over het ontbijt, maar als
alles er eenmaal is, smaakt het heerlijk.
Nadat iedereen het buikje volgegeten heeft en het
lunchpakket samengesteld, gaat de rugzak om, de nodige
apparatuur op de nek en wandelen we circa een kilometer
richting Saly. Daarna slaan we bij wat huizen linksaf om
vervolgens het heuvelachtige gebied te beklimmen,
richting het plateau van Lator (Lator Ūt) - zie kaartje. We
hopen hier een glimp op te vangen van de keizerarend, die
hier volgens Rob, geregeld te zien is. Het is mooi zonnig
weer en overal om ons heen horen we het gezang van
vogels. Meteen zien we ook al onze eerste Oostelijke
smaragdhagedis. Wat een fraaie beesten zijn het toch.
Oostelijke smaragdhagedis foto Wim Wijering

Via een heel smal paadje klimmen we omhoog. Onderweg, kruipend en klauterend tussen stekelige
struiken door, krijgen we onze eerste en enige fluiter te horen. Een beetje een vreemde plek voor
deze schaduwminnende loofhoutsoort, maar op trek kun je ze in feite overal tegenkomen.
Eenmaal boven kijken en luisteren we naar de vele veldleeuweriken. De langdurige zang van deze
ooit eens algemene leeuweriksoort zijn we in onze contreien helemaal aan het kwijt raken. Jammer,
maar wat kun je er aan doen. Het staat op het plateau vol met orchideeën; zogeheten harlekijnen.
Het zijn vooral paars bloeiende exemplaren met zo hier en daar een roze variant ertussen. In ons
land komt deze vroeg bloeiende orchidee ook voor, maar slechts heel sporadisch. Met name Texel
staat er om bekend.
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Wim heeft, naast de telelens ook z’n macrolens bij zich en
klikt er lustig op los. Hij ziet van alles om zich heen, te
beginnen met een meikever, daarna een zevenstippelig
lieveheersbeestje en vervolgens een aardbeivlinder op
brede of breedbladige ereprijs (ondersoort teucrium).
Daarna volgen diverse koninginnenpages, een gewone
oliekever en een krioelende groep mestkevers. Je kunt zien
dat het al een poos niet geregend heeft op het plateau. De
plantengroei is net niet welig genoeg. In de verte is de
zang te horen van braamsluiper en roodborsttapuit. De
laatste soort is in Hongarije allesbehalve zeldzaam.
Natuurlijk wordt er ook voortdurend in de lucht gekeken.
Lange tijd moeten we het doen met een aantal buizerds en
een enkele bruine kiekendief. En dan plots is daar de soort
waarvoor we eigenlijk omhoog zijn geklommen; de
keizerarend. Henk (het zal ook niet zo zijn) is de eerste die
’m ontdekt. Wat een kolossaal beest! Zelfs op grote
afstand is dat te zien. De vogel wordt op de huid gezeten
door een buizerd en een raaf. Mooi is daardoor het
verschil in grootte te zien.
Harlekijnorchis foto Wim Wijering

Met de telescoop zien we dat de keizerarend een grote
prooi in de klauwen heeft. Na het nodige tuurwerk zijn we
het erover eens dat hij een fazant met zich mee zeult.
Helaas vliegt de vogel op te grote afstand om er geschikte
foto’s van te maken, maar dat doet niets af aan het
enthousiasme wat zich van ons meester heeft gemaakt.
We blijven nog een poosje nagenieten, waarbij het oog
van Sylvia valt op een 2e smaragdhagedis. Het fotogenieke
beestje is allesbehalve schuw en laat zich door vrijwel
iedereen heel gemakkelijk fotograferen.
Langzaam dalen we daarna weer af, zien een
wegschietende zandhagedis en wat ontluikende
orchideeën, die we niet op naam kunnen brengen. Aan de
voet van de heuvel valt het oog op een aantal vlinders, die
op een kalkachtige vochtige plek, mineralen uit de bodem
halen. Gedetermineerd en gefotografeerd worden
achtereenvolgens: aardbeivlinder, groot geaderd witje en
bont dikkopje. Even verderop wordt zelfs een
pijpbloemvlinder ontdekt. De vlinders hier zijn er al vroeg
bij.
Groot geaderd witje foto Wim Wijering

In mei en juni is de vlinderdiversiteit hier enorm en zijn de aantallen groot. Dus als je verzot bent op
vlinders … … … Nog voordat we terug zijn bij Farm Lator wordt er een paartje Oostelijke
smaragdhagedissen ontdekt. Ze liggen op minder dan een meter van elkaar af heerlijk te zonnen.
Schaars schijnen ze hier niet te zijn.
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Onder het genot van een kopje koffie en of thee wordt in de buitenlucht het lunchpakket
aangesproken en praten we na over onze belevenissen van de ochtend. Daarna splitsen we ons op.
Wim wil graag, nu het weer goed is, gebruik maken van de schuilhut in de boomgaard. De anderen
hebben hun zinnen gezet op de vallei met de steengroeve in Tard, op circa 25 km van Farm Lator. In
de steengroeve broedt jaarlijks een groot aantal bijeneters. Het is volgens Rob waarschijnlijk nog net
iets te vroeg voor de bijeneter, maar de wandeling door de vallei is volgens hem meer dan de moeite
waard. Vooral de sperwergrasmus zullen we er zeker tegenkomen, belooft hij. Hij geeft ons zelfs een
kaartje mee hoe we het beste kunnen lopen.
De steengroeve is snel gevonden. De kleverige kleigrond laat verder rijden niet toe. Met de
benenwagen staan we even later bij de vele nestgaten van de bijeneters. De soort is evenwel nog
niet terug van zijn winterkwartier in Afrika. Een deel van de nestholtes word nu bezet door
ringmussen. Het duurt niet lang voordat de eerstvolgende “nieuwe” soorten ons letterlijk en
figuurlijk om de oren vliegen. Wat te denken van hop, zwarte ooievaar, sperwergrasmus en een
paartje grauwe klauwieren! Ook roodborsttapuit is hier present. De wandeling door de vallei is
prachtig en zeker de moeite van een bezoekje waard. Op enig moment krijgen we zelfs een mannetje
grauwe kiekendief te zien. Ree en vos zijn eveneens van de partij. Op de terugweg naar Farm Lator
valt ons oog op de eerste steenuil (gezeten op een schoorsteen) en even verderop krijgen we een
grote lijster in het vizier. Een korte stop bij de intussen bekende visvijvers levert verder nog een
groenpootruiter en een grote zilverreiger op.
Wim vermaakt zich die middag geweldig met het fotograferen van soorten, die hij doorgaans niet al
te vaak voor de lens krijgt. Het
is voortdurend stuivertje
wisselen tussen een aantal
leuke soorten in de buurt van
de schuilhut. Appelvink, putter,
groenling, koolmees, maar
vooral grote bonte specht
vliegen af en aan. Ter
afwisseling zit er geregeld een
middelste bonte specht en een
glanskop tussen. Draaihals en
kleine bonte specht zijn ook
wel aanwezig, laten zich wel
herhaaldelijk horen, maar
verschijnen jammer genoeg
niet binnen lensbereik.
Fotovermaak met o.a. appelvink foto Wim Wijering

Eenmaal weer bij elkaar worden de onderlinge verhalen uitgewisseld. Het enthousiasme spat er
geregeld van af. Naast vogels zijn er ’s middags ook heel wat bloemen en planten op de gevoelige
plaat vastgelegd. Het is leuk om elkaars “trofeeën” te laten zien. Om half zeven zitten we aan tafel en
genieten wederom van een verrukkelijke maaltijd. Wat denkt u van een overheerlijke groentesoep
met hertenvlees, een ovenschotel, bestaande uit aardappelschijfjes, gesmolten kaas, gekruide
tomaten en een omelet. Als toetje wordt ijs met rode bessen en frambozen geserveerd. Buitenlucht
en een goede stemming doet goed en ook nu weer zijn de borden in een oogwenk helemaal leeg.
Na het eten wordt er vooral door Jos en Jan weer volop gezongen. Ze doen daarmee onze
buitenlandse benaming : “The singing birdgroup” alle eer aan. Het schijnt dat het zingen ons een stuk
beter afgaat als de kelen gesmeerd zijn. Er wordt vooral bier en wijn gedronken. Eén der onzen ligt er
deze keer vroeg in. Naar eigen zeggen heeft hij “de knollen op”. Wim is doorgaans de laatste, die
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“plat “gaat. Hij houdt zich ‘s avonds vaak nog een tijd bezig met het uitsorteren van de foto’s. De
scorelijst eindigt op deze dag op 101 soorten. Maandag en dinsdag staan respectievelijk de Kleine en
de Grote Hortobagy op het programma. Daar hopen we een vogelinhaalslag te maken.
Maandag 27 april 2015.
De fotografen zijn al weer vroeg uit de veren. De eerste (Johan) staat al om half zeven in stelling om
het nestelgedrag van de withalsvliegenvanger op de gevoelige plaat vast te leggen. Niet veel later is
Wim ook van de partij. Een paartje van deze vliegenvangers heeft in de boomgaard een nestholte in
een dode appelboom uitgezocht om er voor nakomelingschap te zorgen. Als je maar voldoende
afstand in acht neemt laten ze zich gemakkelijk fotograferen. Gaandeweg verschijnen er steeds meer
“excursiegangers” ten tonele. Ieder geniet op zijn of haar manier van de directe omgeving. Er valt
immers genoeg te zien en te beleven. Om acht uur zitten we aan tafel en genieten wederom van een
heerlijk ontbijt met alles er op en er aan.

Samen met Rob in de Kleine Hortobagy foto Wim Wijering

We hebben met Rob afgesproken dat hij ons vandaag begeleidt naar de Kleine Hortobagy, een
gebied van pakweg 35.000 ha
en gelegen in het
Karpatenbekken. Het is een
nog vrijwel onontdekt
natuurgebied, met name
vanwege het ontbreken van
een goede infrastructuur.
Vooral het centrale deel is
slecht toegankelijk. Rob weet
in de steppen en de steppeachtige graslanden goed de
weg. Merkwaardig genoeg
heeft de mens hier niet eens
de hand in gehad. Je vindt er
bijzondere dieren en planten
Bewondering voor het vlieggedrag van de sakervalk foto Wim Wijering
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waarvoor je normaliter veel verder oostwaarts moet reizen. Onderweg zien we de zoveelste bruine
kiekendief en in een weiland een groep van 6 ooievaars. Op enig moment rijden we een
landweggetje in en gaan dan te voet verder. Enkele grote “bollen” in het landschap blijken volgens
onze gastheer watertorens te zijn, die de druk van het water moeten opbouwen (opwaartse druk).
Ook valt ons oog op een herder met veel schapen. Dat past helemaal bij dit landschap Een stipje aan
de horizon is volgens Rob een keizerarend. Vanwege de grote afstand zijn we evenwel niet geheel
zeker. Niet veel later ontdekt hij ook de eerste sakervalk. Ook deze zit op grote afstand; in dit geval
op een hoogspanningsmast; iets wat sakervalken, net als slechtvalken, graag doen. Met de nodige
inspanning lukt het ons om er nog twee bij te vinden. We lopen een eindje via de oorspronkelijke
steppevegetatie in hun richting totdat we de vogels met de telescoop goed in het vizier hebben. Het
zijn grote en zwaargebouwde valken, die zich helemaal thuis voelen in de steppen. Na een poosje
gaan er twee de lucht in en
kunnen we ook hun
vlieggedrag bewonderen.
We voelen ons meteen thuis
in dit landschap, omdat hier
ook grutto’s, kieviten en
tureluurs voorkomen. Niet
veel later wordt er zelfs een
duinpieper gespot, die zich
mooi laat bekijken, evenals
een jagende grauwe
kiekendief. Teruglopend
naar de auto ontdekt Sylvia
zowaar nog een mannetje
zandhagedis.
Mannetje zandhagedis foto Wim Wijering

Als we weer in de auto zitten om het gebied verder te
verkennen, zien we ook vele geelbloeiende koolzaadvelden.
Al snel sporen we daarin paapjes en grauwe gorzen op. Ook
zien we een aantal imkers “in pak” aan het werk bij een
aantal bijenkasten. Verder valt een veldje op, vol met
allemaal herderstasjes. Niet veel later wordt in een
minuscuul bosje een paartje ransuilen ontdekt. Die zouden
we daar in Nederland nooit gezocht hebben, temeer daar er
op veel plekken half open nestkasten zijn geplaatst. Bij één
van deze nestkasten zit zowaar een kauw; één van de nieuwe
soorten van deze dag. Die kom je hier trouwens maar weinig
tegen. Volgens Rob zijn er in de Hortobagy een “slordige”
1500 kasten geplaatst voor onder meer: torenvalk,
roodpootvalk en scharrelaar. Hier zouden er 10 tot 15 % van
bezet zijn. Als Wim een plekje in het gras bij een boomgroep
heeft uitgezocht om vliegende torenvalken te fotograferen,
loopt hem bijkans een uit de kluiten gewassen haas van de
sokken. Het kan verkeren.

Uit de kluiten gewassen haas foto Wim Wijering
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Als we op een ander plekje
stoppen ontdekt Jan in het
gras een tweetal parende
Zuidelijke pijpbloemvlinders
en Wim niet veel later enkele
bloeiende lenteklokjes. Het
zal u niet verbazen dat beide
soorten daarna menigmaal op
de gevoelige plaat zijn
vastgelegd. Bij een naburig
boerderijtje krijgt ook een
Hongaars grijs stepperund met z’n grote hoorns - de
nodige aandacht van het
fotografengilde.
Parende Zuidelijke pijpbloemvlinders foto Johan Drop

Dit grijze runderras kom je, net als de Racka schapen met hun spiraalvormige hoorns, grazend op
veel plekken in de steppen oftewel poesta’s tegen. Het zijn beide echte Hongaarse rassen.
De poesta’s of Puszta’s, zoals de Hongaren het schrijven, zijn in vroegere tijden ontstaan, omdat er
ooit een binnenzee is geweest. Dat is nog altijd te zien aan de ziltige bodem en de daarbij behorende
plantengroei. Het is bijzonder om hier zee-alsem, zulte en lamsoor tegen het lijf te lopen, net zoals
bij ons in de kwelders op de Waddeneilanden.
In een klein dorpje, genaamd Geley, zitten op elektriciteitsmasten maar liefst 12 paar ooievaars te
broeden. In een ander dorpje waar we onze dorst kunnen lessen, zitten eveneens meerdere ooievaars te broeden. Al met al tellen we vandaag zeker 30 bewoonde ooievaarsnesten. In het laatste
dorpje hebben we ook geleerd hoe we de mensen
moeten groeten, namelijk iets
wat lijkt op: “Jó napot”, hetgeen goeie dag betekent. Bij
een 2-tal winkels zien we
langs de gevel plastic strippen
en vlaggetjes hangen. Dit
doet men om huiszwaluwen
te beletten daar nesten te
maken. Gelukkig wordt deze
zwaluwsoort op andere plekken geen strobreed in de weg
gelegd.

Bewoonde ooievaarsnesten op elektriciteitspalen foto Wim Wijering

Omdat de middag inmiddels al ver gevorderd is en we nog een behoorlijk stuk terug moeten rijden
naar Farm Lator zetten we koers richting Bükkgebergte. Het avondeten is vandaag om half zeven. We
krijgen deze keer als voorgerecht een heerlijke tomaten / groentesoep, met aansluitend rijst met
varkensrollade en een spinazietaart. Als toetje worden deze keer kersen in bladerdeeg in warme
vanillesaus geserveerd. We worden niet alleen door Barbara en Isabella bediend, maar ook nog eens
door de 2 dochters van Rob en Barbara.
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Als we de vogelbalans opmaken blijkt dat we op deze dag 21 nieuwe soorten hebben kunnen bijschrijven. Met de (dag- en nacht) roofvogels zat het wel snor vandaag, want genoteerd werden:
boom-, toren- en sakervalk, bruine- en grauwe kiekendief, zee- en keizerarend, buizerd, alsmede
rans- en steenuil. Na 4 dagen is de vogelscore opgelopen tot 125 soorten. Morgen staat een tocht
naar de Grote Hortobagy op het programma. Wellicht kunnen we de dagscore dan nog verder opkrikken.
Dinsdag 28 april 2015.
We zijn ook vandaag op tijd
wakker. Om kwart over zeven
zitten we al aan het ontbijt. De
bekende bosuil is dan al
geregistreerd, evenals
draaihals, Europese kanarie,
withalsvliegenvanger en als
vaste bewoner een zingende
nachtegaal. Het begint allemaal
al zo gewoon te worden.
Een zingende nachtegaal, al heel gewoon foto Johan Drop

Zoals gezegd gaan we
vandaag naar de Grote
Hortobagy; één van
Europa’s absolute
topgebieden op
vogelgebied. Het is een
Nationaal park met een
uitgebreide poesta en
veel saline vlaktes,
afgewisseld met
visvijvers. Door deze
variëteit aan habitats
leeft er een uitgebreid
scala aan vogels. In
verband met de
uitgestrektheid van het
gebied en de moeilijke
toegankelijkheid zijn er
maar weinig vogelaars die
een optimaal rendement
halen uit hetgeen er
allemaal te zien en te
horen is.

Hortobagy Nationaal Park foto Sylvia Schepers
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Een goede kennis van het gebied is dan ook een vereiste; iets
wat Rob, die ons er naartoe brengt, ruimschoots bezit. Het
belooft volgens hem een lange dag te worden met een hoog
vogelgehalte. We vertrekken om 08.00 uur en denken circa
12 uur later weer terug te zijn op Farm Lator. We gaan met
twee auto’s op pad en vertrekken aanvankelijk met 10
personen. Een Franse natuurfotograaf (Alain) en een zekere
Mark uit Lelystad, die ook bij Farm Lator logeren, sluiten zich
bij ons gezelschap aan. Onderweg wordt ook Atilla in het
plaatsje Mezökövesd opgehaald. Hij begeleidt Rob geregeld
bij zijn vogeltrips. Als we opnieuw met hem aan de praat
komen, laat hij weten dat hij het heel jammer heeft
gevonden dat hij ons de oeraluil niet heeft kunnen laten
zien. Hij belooft ons in ieder geval foto’s te sturen van de
(gemiste) uil , zodat we die bij het verslag kunnen voegen
(zie pagina 11).
Atilla Szabo

foto Wim Wijering

We passeren het stroomgebied van de Tisza en rijden via Tiszafüred en Kócsújfalu in de richting van
het plaatsje Hortobágy, waar het natuurreservaat naar genoemd is. De rit duurt ruim anderhalf uur.
Onderweg op de route probeert Rob toegangsbewijzen te kopen om het park te kunnen bezoeken; in
beide gevallen zonder resultaat. Het is echter wel lekker om zo nu en dan de benen te kunnen
strekken.
Als we steeds dichter in de buurt komen van het
Nationale park, zien we meteen al een stuk of wat
bruine kiekendieven, enkele overvliegende
kuifeenden, een aantal grote zilverreigers, een
zwarte ooievaar, een purperreiger en in de verte
enkele vliegende kraanvogels. Dat begint alvast
goed. Op de toegangsweg naar het park noteren
we onder meer soorten als roodborsttapuit en gele
kwikstaart. Het loopt al tegen tienen als we onze
auto’s kunnen parkeren. Rob maakt zich zorgen dat
hij bij het park wellicht op dat tijdstip (nog) geen
entreekaartjes kan kopen, maar dat valt gelukkig
mee.
Alvorens we lopend het gebied intrekken, wordt er
het een en ander verteld over het circa 1000 ha
grote gebied met zijn vele visvijvers. Hier wordt nog
steeds, zij het met in achtneming van een aantal
voorwaarden, commercieel vis gevangen en verhandeld. Het betreft dan vooral karper en meerval.
Nieuwe vis mag er niet worden uitgezet; de vis
moet zichzelf in stand houden. Het beheer is extensief en dus ideaal voor vogels.
Rob in de Hortobagy foto Wim Wijering
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Rob legt uit dat dwangarbeiders tijdens de Russische bezetting de vijvers
met de schop hebben
moeten uitgraven. Dat
moet een immens karwei
geweest zijn, wat vast en
zeker vele jaren geduurd
moet hebben.
Belangrijk in het gebied
zijn de wisselende waterstanden en de rietcultuur.
In de visvijvers wordt
bijgevoerd, hetgeen ten
goede komt aan de rest
van het aquatische leven.
Grauwe ganzen met regiment jongen foto Johan Drop

Dat trekt natuurlijk op haar beurt weer eenden, meeuwen, reigers, steltlopers en roofvogels aan.
Onze eerste waarneming is die van een groep grauwe ganzen met een heel regiment jongen. Aansluitend volgt de eerste zingende braamsluiper, enkele buidelmezen, die in het riet rondscharrelen en
een opvliegende ralreiger. Bij de eerste de beste visvijver horen we een snor zingen, maar ook andere aan riet gebonden soorten zijn present, zoals kleine karekiet en rietzanger.
Op het water noteren we alvast knobbelzwaan, tafel-, witoog- en wilde eend, alsmede meerkoet.
Niet veel later wordt een tweetal bruine kiekendieven gespot, evenals enkele voorbijvliegende
dwergaalscholvers, diverse kwakken en veel lepelaars. Aandachtige oren vangen niet veel later het
geluid op van een klein waterhoen. Later op de dag wordt zelfs nog een 2e exemplaar gehoord.
Het gebied herbergt meerdere uitkijktorens van waaraf het gebied goed te overzien is. Dwars door
het gebied zijn rails aangelegd, waardoor bezoekers zich ook met een treintje door het gebied
kunnen verplaatsen. Wijzelf hebben uitsluitend gebruik gemaakt van de benenwagen. Dan zie en
hoor je vaak veel meer, ook
al begint de bepakking
gaandeweg wel zijn tol te
eisen.
Hoe verder we het gebied
intrekken, hoe meer we te
zien krijgen. In de rietkragen,
omzoomd met wilgen, zien
en horen we veelvuldig
buidelmezen. Wat zijn het
toch prachtige vogels. Eén
paartje heeft reeds een
prachtig nest gefabriceerd.
Ook de heldere tengtengtonen van de baardmannetjes zijn niet van de
lucht.
Een mannetje blauwborst poseert voor de fotografen foto Johan Drop
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Op twee plekken hebben ze al
jongen, getuige het transport
van volop voedsel. Een
mannetje blauwborst is zo
vriendelijk om te poseren voor
de fotografen. Hij krijgt dan
ook het bekende duimpje.
Na enige tijd doet een
zeearend op circa 200 meter
afstand een poging om een vis
te slaan. We zien meer
zeearenden, maar vaak (heel)
ver weg.
Zeearend doet poging om vis te slaan foto Wim Wijering

Na een poosje begint het helaas een beetje te miezeren en schuilen we bij een overdekte locatie. Het
is een mooie gelegenheid om het meegebrachte lunchpakket aan te spreken. Tussen de hap en de
snap door proberen we in het riet ook nog wat vogels te spotten. Zoals we al eerder zagen, zijn het
ook deze keer ringmussen. We vangen hier vandaan ook het hoempende geluid van een roerdomp
op. Op latere tijdstippen volgen er nog eens twee. Een half uur later is het droog en trekken we
verder het gebied in.
De geluiden van snor, rietzanger en in mindere mate grote karekiet zijn vrijwel overal in het gebied
hoorbaar. Ook blauwborst, paapje en roodborsttapuit zijn op veel plekken waar te nemen. Verder
zien we op verschillende plekken overvliegende kraanvogels en lepelaars. In de grotere vijvers treffen
we redelijke aantallen witoogeenden aan. Overigens doet alleen het mannetje zijn naam eer aan.
Andere eendensoorten, die we gaandeweg te zien krijgen, zijn onder meer: tafel-, krak-, slob- kuif- en
wilde eend, alsmede zomertaling. Zelfs een enkele smient en bergeend kunnen worden aangekruist
op het snel groeiende lijstje.
Rob kijkt op van deze laatste
2 soorten in het gebied. Gek
genoeg kunnen we nergens
een wintertaling ontdekken.
De futenfamilie is met maar
liefst 4 soorten goed vertegenwoordigd, namelijk dodaars, fuut, geoorde fuut en
roodhalsfuut en dat allemaal
in broedkleed.
Kwakken en roerdompen
zijn hier allerminst zeldzaam,
terwijl er ook geregeld ralen purperreigers te zien zijn.
Geregeld ralreigers te zien foto Johan Drop

Ook waagt een paartje woudaapjes zich een aantal keren vliegend uit het riet. In de vlucht kun je pas
zien hoe mooi deze kleine reigers zijn. Dat geldt beslist ook voor de prachtige zwartwittekening van
de vele foeragerende witvleugelsterns. Samen met witwangsterns - en een enkele zwarte stern en
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visdief - vliegen ze links en rechts langs ons heen. Dit alles vanaf één van de vele uitkijktorens in het
gebied.
Minder fraai van uiterlijk, maar minstens zo interessant zijn de dwergaalscholvers. Ze trekken hier
veel op met gewone aalscholvers. Ook in de Hortobágy zelf zijn (half open) nestkasten geplaatst,
welke vooral in gebruik zijn bij torenvalken. Ze broeden hier, net als roodpootvalken, grotendeels in
kolonieverband. Aan zeearenden is evenmin gebrek. Bij onze eerste kennismaking met het gebied,
zien we op enig moment maar liefst 12 exemplaren in de lucht. Wat een spectaculair gezicht is dat!
Op enkele droog gevallen platen ontdekken we verder nog een groepje steenlopers en een grote
mantelmeeuw.
Het is wel een behoorlijke
tippel door het Nationale
park, vooral met de vele apparatuur op de nek. Al met al
trekken we 4½ tot 5 kilometer
het gebied in. We ontkomen
er natuurlijk niet aan dat we
eenzelfde afstand in omgekeerde richting ook nog moeten volbrengen. De nadruk bij
deze tocht ligt toch vooral bij
de vogels; er is vandaag wat
minder aandacht voor andere
natuuraspecten.

Pijpbloem, leuke plantensoort foto Wim Wijering

Wel valt ons oog nog op een aantal leuke plantensoorten, zoals pijpbloem, smeerwortel en moeraszegge. Tegen 15.00 uur zijn we retour bij de auto’s.
Onze eerstvolgende stop is bij
een boerderijtje met daarachter een bosperceel, waarin een
grote kolonie roeken broedt.
We lopen met Rob mee het
terrein in en stellen ons op
enige afstand op met de telescopen. Hier nestelen namelijk,
zowel links als rechts van de
weg, ook roodpootvalken. Deze
prachtige valk broedt hier in
kolonievorm en maakt graag
gebruik van de speciaal voor
deze soort geplaatste nestkasten.
Paartje roodpootvalken foto Johan Drop

Jammer genoeg zijn ze nog maar in klein aantal terug van hun overwinteringsgebied in zuidelijk Afrika. We tellen er al met al een stuk of acht. Een aantal wordt vliegend gespot in de lucht. Eén vrouw-
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tje heeft zich al geposteerd bij één van de nestkasten. In een andere boom zit een paartje knus bij
elkaar. Wat een mooi gezicht.
Rob blijkt voor ons nog een mooier slotakkoord te hebben. Na contact te hebben gehad met enkele
“parkrangers” rijdt hij een bepaald gedeelte van het steppegebied in, niet ver van de ingang naar het
Nationale park. Het is weliswaar een hobbelig, maar mooi landweggetje. Hij posteert zich halverwege
het terrein. Als de telescopen zijn opgesteld krijgen we eindelijk onze eerste grote trappen te zien.
De ooohs en aahs zijn niet van de lucht.

Grote trap mooi slotakkoord foto Johan Drop

Vier zijn het er, waarvan twee pronkende mannetjes. Wat een majestueuze vogels zijn het toch. Het
is geweldig om dit mee te mogen maken. Jammer genoeg houden deze schuwe dieren zich op grote
afstand van ons op. We doen nog wel wat pogingen om ze op de gevoelige plaat vast te leggen, maar
geweldig is het allemaal niet.
Dat de steppe hier nog veel meer te bieden heeft, merken we aan de roepende kwartels, terwijl ook
soorten als bosruiter en Roemeense kwikstaart (ondersoort dombrowski) present zijn. We genieten
nog een poosje na en besluiten dan terug te gaan. Het is al met al een prachtige vogeldag geworden.
Het totaal aantal soorten op deze ene dag bedraagt maar liefst 109. Dat zegt meer dan genoeg, toch!
Onderweg naar Farm Lator begint het een beetje te regenen. Dat deert ons echter niet meer en zijn
iets voor achten retour.
Als we de spulletjes uit de auto´s hebben gepakt en ons wat hebben opgefrist, worden we opnieuw
verwend met een voortreffelijke maaltijd. Geserveerd wordt een Hongaarse pasta met bolletjes
broccoli, pruimen in een rode wijnsoort en wild zwijn. Als dessert is er aardbeientaart met slagroom.
Menig restaurant mag jaloers zijn op het gebodene. Alle egards voor de koks.
´s Avonds blijkt dat we 28 nieuwe soorten aan onze lijst hebben kunnen toevoegen, waarmee het
totaal wordt opgeschroefd tot 153. Op enig moment hebben we “de knollen op” en zoekt iedereen
zijn bedje op. Tot morgen.
Woensdag 29 april 2015.
Al vroeg wordt een zwarte roodstaart “gekiekt” en tegen achten zitten we wederom aan een uitgebreid ontbijt en maken daarna ons lunchpakket voor de rest van de dag klaar. Het is bewolkt weer,
maar in ieder geval droog. Aanvankelijk ligt het in de bedoeling om een dagtrip te maken naar het
Zempléngebergte om roofvogels te spotten. Gezien de weersvoorspellingen raadt Rob ons aan om
dat nog even uit te stellen. De arenden moeten het namelijk vooral hebben van thermiek en dat gaat
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vandaag beslist lastig worden.
Soepel als we zijn veranderen
we stante pe(de) het programma en besluiten – in
overleg met Rob – naar een
aantal interessante valleien te
gaan, waartoe de Tardvallei.
Aan de hand van gedetailleerd
kaartmateriaal wordt uitgelegd hoe we het beste kunnen
rijden. We hebben volgens
hem kans op wellicht alsnog
de eerste bijeneters, mogelijk
grijze gors, maar vooral fraaie
moseiken.
Al vroeg wordt een zwarte roodstaart gekiekt foto Wim Wijering

Als we bij de Tardvallei aankomen, zien we al snel dat we met de auto niet al te ver het gebied in
moeten rijden. De grond is vanwege de eerdere regenval erg kleverig (roodkleurige löss). Dat merken
we daarna ook aan onze
schoenen. Het is een heel
interessant gebied met daarin
een geschikte groeve voor
een behoorlijk grote bijeneterkolonie. Er zijn volop
nestgaten te zien, maar de
bijeneters zijn waarschijnlijk
nog onderweg naar hun
broedgebieden. Johan en
Wim proberen een draaihals
en een paartje grauwe klauwieren binnen lensbereik te
krijgen, maar de vogels zijn
hen geregeld te slim af. Kort
daarna wordt voor de 2e keer
tijdens deze reis een sperwergrasmus gespot.
Steengroeve voor grote bijeneterkolonie foto Sylvia Schepers
Jos, die geregeld op verkennerstocht gaat, heeft het geluk om een mannetje en vrouwtje grauwe
klauwier te zien paren, terwijl Johan op zijn beurt een kleine klapekster weet te “scoren”. Helaas
levert dat geen mooie shots op. Sylvia ontdekt ondertussen een mooie clematissoort met de wetenschappelijke naam: Clematis integrifolia. Met onze optische apparatuur zien we dat onze verrichtingen van afstand gade worden geslagen door opzichters, iets waar we tijdens onze trip in Hongarije
vaker mee te maken hebben. De natuurgebieden hier worden goed in de gaten gehouden en daar is
helemaal niets mis mee. Er zijn nu eenmaal altijd mensen, die zich in kwetsbare gebieden niet weten
te gedragen.
We rijden door naar een andere voormalige groeve nabij Cserépfalu. Om er te komen moeten we
een niet al te hoge rotswand beklimmen. Hier kunnen we mogelijk een grijze gors verwachten. Helaas laat deze fraaie gorzensoort verstek gaat of zit er helemaal niet meer. Wel zien we op de tegenover gelegen berghelling nog net een vos in het struikgewas verdwijnen. Het is een mooie gelegenheid om weer wat aandacht te besteden aan de plaatselijke flora. Kleine morgenster en zacht
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longkruid worden al snel gedetermineerd, maar het op
naam brengen van een fraai
vetplantje neem wat langer in
beslag. Het blijkt uiteindelijk
te gaan om klokjesvetkruid.
Aansluitend kachelen we nog
een stukje verder en parkeren
onze auto’s bij een restaurant
in de zogeheten Hörvallei.
Deze vallei maakt eveneens
deel uit van het Bükkgebergte.
Dit gebergte staat bekend om
zijn unieke planten- en dierenwereld, als ook zijn prachtige vergezichten.
Klokjesvetkruid, leuk vetplantje foto Sylvia Schepers

Verder bevat het uitgestrekte gebied veel cultuurhistorische waardes. Om die reden is “Bükk” al vele jaren geleden aangewezen als Nationaal park. Het beslaat maar
liefst 43200 ha en is voornamelijk gevormd uit karstgesteente wat met bossen is bedekt. Door de oplossing van
kalksteen in water ontstonden er in het gebied vele grotten. Tegen de duizend grotten zijn er inmiddels ontdekt.
In de prehistorie zijn deze door de vroegste mensen bewoond geweest.
Onwetend van dit alles stuiten we op enig moment op
een monument, die verwijst naar de Suba-Lyukgrot, waar
men de fossiele resten heeft aangetroffen van een 25 tot
35 jarige vrouw met een circa 3 jarig kind uit de prehistorie. Het is één van de belangrijkste archeologische vindplaatsen in Hongarije. Aan de hand van allerlei vondsten
heeft men kunnen vaststellen dat gedurende duizenden
jaren twee verschillende bevolkingsgroepen deze grot als
onderkomen hebben gebruikt. Andere naburige grotten
met veel prehistorische waarde over de oermens zijn onder meer de Szeleta-, Istállós-kői en de Ballagrot.
Monument Suba-Lyukgrot foto Wim Wijering

Er leidt een smal en steil bergpad omhoog naar de Suba-Lyukgrot. Marietje doet een vermetele poging om dit pad te beklimmen, maar ziet er op enig moment - vanwege de gevaarzetting - toch van af
om verder te klimmen. Bovendien mag je de grot toch niet in vanwege de beschermde status, maar
ook omdat er bedreigde vleermuissoorten huizen. We genieten nog een poosje van de plantenrijkdom hier met onder andere: grote tijm, paarse dovenetel, stinkende gouwe en kruisbladwalstro. Ook
een grote bosmestkever met een ietwat gedeukt schild kan rekenen op wat meer dan gewone aandacht. Sylvia laat zich voor de verandering nu eens niet tussen de bloeiende planten fotograferen,
maar bij de “reusachtige” bladeren van waarschijnlijk een zuringsoort.
We vervolgen onze weg naar een volgende vallei, waarvan Rob ons voordien heeft gezegd dat het
een bezoek ook meer dan waard is. Ondanks de uitleg en het aanwezige kaartmateriaal lukt het ons
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aanvankelijk niet om de bewuste vallei te vinden. Later
blijkt dat we er aan voorbij
gereden zijn en een heel
eind terug moeten rijden.
Met de nodige vertraging
arriveren we eindelijk op de
plaats van bestemming. We
maken van de gelegenheid
gebruik om eerst even in het
open veld te lunchen en
struinen dan, ieder op zijn /
haar manier de vallei in. Het
blijkt een prachtige vallei te
zijn met eeuwenoude
moseiken.
Dal met mooie moseiken foto Johan Drop

De mooiste en wellicht ook oudste met zijn grimmige vorm krijgt van ieder van ons veel aandacht en
wordt van alle kanten gefotografeerd.
Jammer genoeg staan er nog veel bloemen in knop. Hoe zal het er uitzien als het allemaal weelderig
in bloei staat? Toch komen we zo hier en daar toch wel wat bloeiende plantjes tegen, zoals: kruipbrem, cipreswolfsmelk, kuifvleugeltjesbloem en brede ereprijs (ondersoort teucrium). Aan twee
vuurwantsen, die niet aan geboortebeperking doen, lopen we evenmin voorbij. En dat alles in een
fraai glooiend landschap; mooi en heel vredig.
Het vogelgehalte valt hier
jammer genoeg wat tegen.
Een roepende havik, de zang
van zomertortel en een boven
ons hoofd cirkelende raaf zijn
hier de enige aansprekende
soorten. Ook de roodborsttapuit is hier, zoals op veel plaatsen, van de partij. Hongaarse
koeien (met lange hoorns)
begrazen de vallei. De herder
overnacht de hele zomer in
een hut bij de kudde. Henk
ontdekt een oude waterput en
test deze gelijk uit op de werkzaamheid. En warempel; alles
werkt!
Henk test de oude waterput foto Wim Wijering

Op het programma staat tot slot nog een bezoek aan een visvijver in de buurt van Bogacs. Twee dagen eerder heeft een Gronings echtpaar de Hongaarse of Europese tarantula daar weten te fotograferen, iets waar wij ook wel trek in hebben. De locatie is tot op de vierkante meter op een kaartje
uitgetekend. De nestholtes van het mannetje en het wijfje in de grond zijn al snel gevonden. Er is ons
verteld dat ze zich bij zonnig weer wellicht laten zien. Helaas is het nog steeds bewolkt, maar Johan
en Wim willen het toch proberen en liggen lange tijd op de buik in de buurt van de holletjes. De “grote “spinnen komen evenwel niet tevoorschijn, alhoewel tot twee keer toe een glimp van de kop van
het mannetje te zien is, die overigens al heel snel weer wordt ingetrokken.
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In de tussentijd heeft Jan een 3-tal kwakken ontdekt en laat de snor zich horen in het riet. We besluiten daarna om het pad wat rond de grote visvijver loopt, te volgen. We komen een oud nest van een
wielewaal tegen en horen op de achtergrond zelfs 2 mannetjes. Even later laten ze zich ook daadwerkelijk zien. Ook sperwergrasmus en roodborsttapuit zijn hier present. Als we het interessante
gebied weer willen uitrijden en even op de 2e auto moeten wachten, ziet Jan in de dichte bosschage
een nest waar “oorpluimpjes”
bovenuit steken. En jawel
hoor, zit daar zomaar in een
open nest een ransuil te broeden. De vogel is zelfs met de
verrekijker amper te zien. Hoe
Jan deze vanuit de ooghoeken
heeft kunnen ontdekken?
Soms heeft een oponthoud
meerdere voordelen, want
niet veel later strijken er 2
hoppen neer op het pad langs
het water. Ze laten zich mooi
bekijken en fotograferen.
Eén van de twee hoppen foto Wim Wijering

Daardoor verschijnen er (op de achtergrond) opeens nog veel meer vogelsoorten in beeld. Ze zitten
allemaal langs het dijkweggetje, niet ver van de waterkant. Het lijkt er op dat de vogels kort tevoren
zijn gearriveerd, want een uur
eerder zat er nagenoeg niets.
We tellen al snel een 6 – 8-tal
tapuiten, een groepje kneutjes, tientallen gele kwikstaarten, waaronder ook de Roemeense ondersoort en helemaal aan het eind een 15-tal
boerenzwaluwen, die kennelijk op wat takjes aan de waterkant de nacht wil doorbrengen.
Zojuist gearriveerde boerenzwaluwen foto Wim Wijering

Kortom; een mooie afsluiting van wederom een mooie dag. We rijden terug omdat we niet te laat
willen komen voor het avondeten. Kort voordat we over zijn, begint het een beetje te miezeren. Wat
een timing! Dat levert ons bij het vakantieverblijf zelfs nog een grote nachtpauwoog en een roepende boomkikker op. Na onszelf ook een beetje te hebben opgekikkerd, wordt ons deze keer Hongaarse goulashsoep, rode bietensla, bloemkool en kip met rijst voorgeschoteld. Er wordt weer prima voor
ons gezorgd. Het toetje is een soort gevulde koek van bladerdeeg, compleet met een sausje erover
heen. Alles smaakt geweldig. Als steeds wordt er nog flink nagepraat en geborreld en natuurlijk
wordt er ook weer volop gezongen. Enige hilariteit ontstaat er als Jan een foto laat zien van een
beestje wat lijkt op een veenmol. Zelfs Rob wordt er bijgehaald om de soort te determineren aan de
hand van de foto. Maar ook hij weer er geen raad mee. Aan de glimmende oogjes van Jan is dan al te
zien dat hij het - door de foto helemaal in te zoomen - intussen al lang weet.
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Het blijken 2 parende steekvliegen te zijn, die rechtstandig op de foto zijn gezet, waardoor het er inderdaad een beetje “veenmollerig” uitziet. Het moet
gezegd: Jan is vandaag in vorm!
Donderdag 30 april 2015.
Vandaag staat wederom een excursie naar de Grote
Hortobagy op het programma. Deze keer gaan we op
eigen gelegenheid. We weten nu de weg en hebben
het gevoel dat we daar nog lang niet alles hebben
bekeken. Zo te zien wordt het vandaag mooi weer.
Wat dat betreft zijn de weergoden ons tot dusverre
gunstig gezind.
Al dagenlang wordt er namelijk veel regen verwacht,
maar dat blijft gelukkig uit. Johan heeft inmiddels al
een reegeit en een geelgors gespot en gefotografeerd. Na het ontbijt, het samenstellen van de lunchpakketten en hulp van Rob waar we wellicht nog een
aantal bijzondere soorten kunnen aantreffen, rijden
we de inmiddels bekende route naar de Grote Hortobagy.
“Veenmollerige “steekvliegen foto Jan Grootelaar

Als we tegen tienen bij de ingang van het park arriveren, zijn een aantal mensen met de weg bezig.
Dicht in de buurt ligt een plas water. Al van ver zien we dat 10-tallen zwaluwen zich bij dit plasje verzameld hebben om er modder te halen voor het maken
van hun nest. Al gauw merken we dat maar liefst 3 zwaluwsoorten hiermee bezig zijn, te weten: boeren, huis- en
oeverzwaluw. Johan en Wim maken snel wat foto’s en
sluiten dan bij de rest aan, die intussen entreebewijzen
hebben gekocht en er een lange wandeltocht van willen
maken tot aan het eind van het park. Het is exact 10.00
uur.
Gepakt en gezakt trekken we het gebied in, onze ogen en
oren goed de kost gevend. Rietzanger, snor en buidelmees worden al snel op geluid gedetermineerd en her en
der komen kwakken en purperreigers los. Net als twee
dagen eerder wemelt het er van de baardmannetjes; ze
vliegen voortdurend met hun karakteristieke geluiden
vanuit het riet de weg over. Ze hebben overduidelijk jongen. We vinden niet veel later ook het prachtige nest van
een buidelmees. De soort doet zijn naam alle eer aan en
bouwt een waar kunstwerk; namelijk een buidelvormig
nest, gemaakt van voornamelijk wilgenpluis. We willen de
vogels niet storen en volstaan met een snelle opname
van het nest.
Nest buidelmees, waar kunstwerk foto Wim Wijering

Aalscholver, dwergaalscholver, lepelaar en zeearenden (in de verte) zijn ook weer present en hoe
verder we het gebied intrekken, hoe meer soorten we te zien krijgen. Waarschijnlijk heeft dat ook te
maken met de prima weersomstandigheden. Ook de eerste grote zilverreigers zijn al snel gevonden.
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Je ziet ze - merkwaardig genoeg - zowel met gele als donkere snavels. Het is beslist de meest in het oog springende
reiger in de Hortobagy. Het gaat de soort, net als in ons
land, voor de wind. Hongarije telt intussen al meer dan
duizend broedparen. De soort is de eer te beurt gevallen
om als logo te dienen voor de Nationale Parken in Hongarije. Overal kom je dergelijke bordjes tegen. Kleine zilverreigers zie je hier overigens veel minder, hoewel we er ook
vandaag weer tenminste twee te zien krijgen.
Alhoewel het kijken en luisteren naar vogels in de regel de
hoofdmoot vormt, sluiten we natuurlijk de ogen niet voor
andere gevleugelde dieren; zoals een aantal vlindersoorten. Alhoewel het nog vroeg in het seizoen is, noteren we
achtereenvolgens toch: koninginnenpage, zuidelijke pijpbloemvlinder en oostelijke luzernevlinder. In alle 3 gevallen kunnen van deze fraaie vlinders foto’s worden gemaakt. Dat geldt trouwens ook voor een prachtige witte
Oosterse klaproos.

Grote zilverreigerlogo Nationale parken foto Wim Wijering

Op enig moment krijgen we een prachtig schouwspel te
zien van een overvliegend havikvrouwtje, wat het leven
zuur wordt gemaakt door een hele horde roeken en bonte kraaien. Dat zwarte- en bonte kraaien evenals kauwen
roofvogels belagen is een bekend gegeven, maar van roeken staat ons dat niet zo bij. Het is allemaal familie van
elkaar, dus . . . . . . Ook op deze dag horen we op twee
verschillende locaties het onmiskenbare geluid van het
klein waterhoen. Als we een tijdje op een tot dan niet
bezochte uitkijktoren klimmen, menen we aanvankelijk
ook een porseleinhoen te traceren, maar dat blijkt na een
poosje in het repertoire van een rietzanger te zijn opgenomen! De waterral is daarentegen op verschillende
plekken wel aanwezig.
Vanaf dit uitkijkpunt zien we even later ook 10-tallen
dwergmeeuwen laag over het water foerageren. Twee
dagen eerder hebben we die daar nog niet gezien. Ze zijn
onmiddellijk herkenbaar aan de donkere ondervleugels.

Witte Oosterse klaproos foto Wim Wijering

Ook enkele regenwulpen zijn er nu, samen met één enkele grutto, als ook enkele groenpootruiters
en bonte strandlopers, wat kluten en meerdere tureluurs. Verder op de dag komen we ook soorten
tegen als oeverloper en kemphaan. Tot dan hadden we eigenlijk nog maar relatief weinig strandlopers gezien. Als ook de bekende eenden- en futensoorten zijn ontdekt, raakt het vogellijstje steeds
verder gevuld. Het lijkt er op dat we wat dat betreft een topdag tegemoet gaan.
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Op een bepaalde plek in het nationale park zien we mensen aan het werk, die allerlei grondwerk aan
het verrichten zijn met de schop. De grond is er erg kleiachtig en een graafmachine zou hier wonderen hebben kunnen verrichten. Niet echter in Hongarije, want daar heeft vrijwel iedereen werk, ook
al gebeurt niet alles even effectief en functioneel. Veel werk zou in onze ogen door machines kunnen
worden overgenomen, maar dat druist in tegen het “systeem”.
Na het middaguur besluit Wim op zijn schreden terug te keren, omdat hij vanwege het meetorsen
van alle zware apparatuur al tijden last heeft van zijn rug. Voordat het zo ver is lukt het nog net om
samen met Johan en Jan de zang van een waterrietzanger te traceren. Later op de middag lukt het
een aantal anderen ook nog om op een door Rob aangegeven stuk de zwartkoprietzanger te “scoren”. We hebben lang naar
beide interessante rietzangers
moeten zoeken, maar uiteindelijk is het dan toch gelukt.
Het moet gezegd dat we de
zang van beide rietzangers van
tevoren diverse keren voor
ons zelf hebben afgedraaid
om deze toch vooral niet te
missen.
Wim is aldus veel eerder dan
de anderen terug bij de auto’s
en besluit in alle rust de nog
steeds erg boeiende zwaluwtafereeltjes op de gevoelige
plaat vast te leggen.
Boeiende (huis)zwaluwtafereeltjes foto Wim Wijering

Hij krijgt er kennelijk nooit genoeg van. Het is een mooi gezicht om de zwaluwen op deze manier
bezig te zien met het verzamelen van geschikt nestmateriaal. De huiszwaluw is het minst schuw van
de drie, direct gevolgd door de oeverzwaluw. De boerenzwaluw is weliswaar de meest dominante
van het trio, maar is ook de eerste die op- en wegvliegt. Zo leer je er elke dag weer wat bij.
Omdat er nog tijd over is wordt een 2e bezoek gebracht aan de nabijgelegen roekenkolonie met
daarbij de interessante groep roodpootvalken. Van de laatste soort zijn het er nog steeds niet veel.
Veel meer dan acht exemplaren worden er niet geteld. Een vrouwtje in een open nestkast kan van
afstand worden gefotografeerd. Het zijn prachtige beesten. Een tijdlang wordt daarnaast de vliegkunst van een mannetje bewonderd. De vlucht wijkt niet veel af van dat van de boomvalk.
Een eind verder langs de
doorgaande weg valt het oog
op een 20-tal waterbuffels.
Die verwacht je in Afrika of in
de dierentuin, maar hier in de
Hortobagy? Later vernemen
we dat er tegenwoordig in
meerdere landen waterbuffels worden ingezet voor het
beheer van natuurgebieden.

Waterbuffels in de Hortobagy foto Wim Wijering
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Door hun speciale aanpassingen komen zij op plekken
waar bijvoorbeeld runderen, paarden en edelherten niet
kunnen komen. Ze helpen op die manier de natte gebieden open te houden. Dat is onder andere in Hongarije,
Engeland, Griekenland en Duitsland het geval en sinds
enige tijd ook in Nederland. Nochtans blijft het een
vreemd gezicht om deze buffels, samen met grauwe ganzen en kieviten in hetzelfde gebied te zien rond dolen.
Weer terug bij het park is een paartje roodborsttapuit
actief, zijn er weer volop ringmussen te zien en vliegen er
witoogeenden over. Witgatje, zwarte ruiter, zomertaling,
tafel- en slobeend en vier soorten sterns zijn dan intussen
ook al genoteerd. In de buurt van het eindpunt kunnen
zelfs een koekoek en een Roemeense gele kwikstaart van
redelijk dichtbij op de kiek worden gezet. Wat een rits
soorten.
Als we weer gehergroepeerd zijn, nemen we nog een kijkje
in de poesta. Opnieuw worden er (weliswaar op grote
afstand) grote trappen gesignaleerd.
Koekoek van dichtbij op de foto foto Jan Grootelaar

Een heel stuk dichterbij zien we een veldleeuwerik “schuifelen” met een grote rups in de snavel. Hij /
zij heeft met zekerheid jongen in de buurt. Langzaam maar zeker verlaten we het gebied en zoeken
een andere route voor de terugweg. Deze voert ons geleidelijk door een weids landschap. Het begint
allemaal al zo vertrouwd te worden. We rijden als het ware linksom, om de Hortobagy
Na een poosje rijden we door
het plaatsje Tiszacsege en
vervolgens in de richting van
Aroktö. Halverwege deze route moeten we met de pont de
rivier de Tisza naar de overkant. Het is weliswaar even
wachten voordat we kunnen
overvaren, maar dat is een
mooie gelegenheid om ons te
vergapen aan een aantal
reusachtige wilgen en populieren, die aan de waterkant
staan. Ook de huiszwaluwen
en putters krijgen de nodige
aandacht.
Reusachtige wilgen en populieren foto Wim Wijering

Tijdens de overtocht besteedt Jan als installateur veel aandacht aan de machinekamer van de veerpont. Als we aan wal gaan, hebben we nog een eind voor de boeg voordat we weer terug zijn bij onze
uitvalsbasis, maar genieten ondertussen nog wel volop van het landschap.
Helaas hebben we op deze dag geen aantekeningen gemaakt van de maaltijd, maar die zal ongetwijfeld heerlijk hebben gesmaakt. Als we ’s avonds de balans opmaken, hebben we op één dag maar
liefst 121 vogelsoorten waargenomen. Dat maak je als vogelaar niet al te vaak mee. We hebben nog
één echte dag voor de boeg en die hebben we voorbestemd aan het Zempléngebergte.
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Vrijdag 01 mei 2015.
Als we ’s morgens het gordijn open doen, zit er op minder dan 3 meter van het slaapkamerraam een
middelste bonte specht. Ook
groenling en appelvink houden zich in de buurt op. Wat
een prachtig plekje hebben
we toch. Het voltallige gezelschap is als steeds vroeg uit de
veren. Er worden nog voordat
we aan tafel gaan extra foto’s
gemaakt van onze bijzondere
boomgaard en behuizing. Na
een stevig ontbijt te hebben
genuttigd en het proviand
voor onderweg te hebben
klaar gemaakt, trekken we er
om 07.30 uur voor de laatste
keer op uit.
Op 3 meter van het slaapkamerraam een middelste bonte specht foto Wim Wijering

Zoals gezegd staat het Zemplén gebergte op het programma, wat in het uiterste noordoosten van
Hongarije ligt en zich voortzet tot in Slowakije. Het is een vulkanisch gebergte met brede open valleien. De reden waarom we zo graag een bezoek willen brengen aan dit gebergte is gelegen in het feit
dat je in deze valleien een gevarieerd en groot bestand aan roofvogels kunt tegenkomen. Volgens
Rob is de omgeving van Tokaj daarvoor een prima uitvalsbasis. Tokaj ligt aan de zuidzijde van de heuvels.
We besluiten eerst een rit te maken dwars door de bergen. De rit naar de eerste heuvels neemt pakweg 5 kwartier in beslag. Je ziet hier meteen een heel ander landschap. We nemen de route richting Basco. Het is een
abominabele weg, vol met kuilen en gaten. Onderweg
stoppen we bij een boerderijtje met een half ingestorte
schuur. Het ademt eerder iets uit van de middeleeuwen
dan uit de 20e eeuw. Er lopen wat koeien, varkens en wat
kippen op het terrein. Alles loopt gewoon dwars door
elkaar heen. Aan de overzijde ligt een woning met een
gevel vol oude landbouwwerktuigen. In een omgebouwde
diepvrieskist houdt een vervaarlijk uitziende hond de
wacht. We maken snel wat foto’s en daarna “karren” we
verder.
Aangekomen bij het dorpje Basco, gelegen in een mooi
dal, vallen ons direct de fraaie houten beelden en ornamenten op, die hier staan. Er kabbelt een vredig beekje en
het dal vraagt om een bezoek. We hopen hier de eerste
roofvogels te kunnen spotten. Slechts één enkele buizerd
valt ons echter ten deel.
Vervaarlijk uitziende hond houdt de wacht foto Wim Wijering
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Wel horen we meer dan eens
een wielewaal, terwijl er ook
meerdere putters rondvliegen.
We zien wat houten kakhuisjes en verkennen een tijdlang
de omgeving. Dit levert naast
een geelgors en een zingende
veldleeuwerik niet echt veel
meer op. Wel nog kan een
bruin dikkopje worden vereeuwigd. Het meest vervelende is nog dat we dezelfde
slechte weg in omgekeerde
richting terug moeten rijden.
Dat staat allemaal niet op de
kaart.
Houten kakhuisjes foto Jan Grootelaar

We rijden door naar een dorpje met de onuitsprekelijke naam Boldogköválratja, waar op een heuvel
een oude burcht staat. Het ziet er toeristisch uit, waardoor het voor ons als natuurliefhebbers meteen al minder interessant wordt. Er vliedt een bergbeekje waar een witte kwik zijn voedsel zoekt,
maar eigenlijk valt hier weinig te beleven. Na het oppeuzelen van een boterham en het maken van
wat plaatjes vervolgen we onze weg. Onderweg gaan de auto’s aan de kant als twee roofvogels aan
het firmament verschijnen. De vogels zijn ver weg. Het ene exemplaar kan al snel als buizerd worden
gedetermineerd. Geruime tijd zijn we van mening dat het 2e exemplaar welhaast een schreeuwarend
moet zijn, maar de determinatiefoto’s maken daarna duidelijk dat de vogel maar 5 duidelijke handpennen laat zien, hetgeen er 6 hadden moeten zijn; dus ook een buizerd.
We rijden door naar het kleine dorpje Arka, waar zegge en schrijve 114 mensen wonen. Het is vandaag 01 mei en de Meiboom siert het dorpje. Het planten van een meiboom is een oud gebruik dat
nog altijd voorkomt in grote delen van Europa, zo ook in Hongarije. Het is een vruchtbaarheidsritueel
om voorafgaand aan de zomer de natuur te eren. Men gelooft dat het planten van de boom leidt tot
vruchtbaarheid voor vee, akkers en mensen. Het is mooi dat dergelijke oude gebruiken nog steeds
bestaan.
Ook in Arka houdt de weg op
enig moment op en maken we
wederom rechtsomkeert. Verder gaat het richting Korlát.
Langs een beek ontdekken we
een grote gele kwikstaart. We
zien dat de vogel voer in de
snavel heeft en hiermee naar
een plekje vliegt tegen het talud. Als de vogel even later
weer naar het water vliegt
kunnen we onze nieuwsgierigheid niet bedwingen om een
kijkje te nemen.

Het heuvelachtige landschap van de Zemplén foto Johan Drop
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De vogel heeft zijn nestplaats onder een boomstronk, met stinkende gouwe op de voorgrond. Het
nest met jongen is amper te zien. We doen geen moeite om het een en ander fotografisch vast te
leggen. Dat werkt alleen maar verstorend. Na nog een poosje het beekje met zijn vegetatie (onder
andere: hazelaar, zwarte els en Spaanse aak) te hebben bekeken, vervolgen we onze weg alsnog naar
Korlát.
Rob heeft ons uitgelegd dat dit
plaatsje een in het oog springend
kerkhof heeft. Het moet een interessant vogelgebied zijn. Het
duurt even voordat we de plek
hebben gevonden. Als we er aankomen nemen we een 2e boterham op de vuist en besluit ieder
op zijn / haar manier de omgeving
te verkennen. Dat is iets wat we
graag doen tijdens onze gemeenschappelijke natuurreizen. Een
mannetje grauwe klauwier krijgt
op deze plek veel aandacht en kan
door Johan worden geportretteerd.
Mannetje grauwe klauwier foto Johan Drop

Verder fladderen hier in de buurt nogal wat kleine zangvogels rond, zoals: putter, Europese kanarie,
groenling, braamsluiper, gele kwikstaart en grasmus. Op een plek waar je het helemaal niet verwacht, laat zelfs een grote karekiet zich horen.
Net als zo’n beetje niemand oplet, krijgen twee roofvogels het met elkaar aan de stok. Het tafereeltje
speelt zich op korte afstand van ons af. We zijn bijna te laat als we het in de gaten krijgen. Eén van de
“roofpieten” is met zekerheid een buizerd. De ander krijgen we slechts heel kort in beeld en is beslist
geen buizerd. Gelukkig zijn de fotografen alert en zien nog kans om enkele “determinatieshots” te
maken van het ruziënde tweetal. Hieruit blijkt dat het 2e exemplaar vrijwel zeker een schreeuwarend
is geweest. Na alles nog eens
te hebben geplust en gemind
en de boeken te hebben
geraadpleegd, komen we
uiteindelijk tot de conclusie
dat het er daadwerkelijk één
geweest moet zijn. Jammer
dat we de vogel slechts heel
even in beeld hadden.
Wim baalt dat hij deze niet al
te grote arend veel te laat
heeft opgemerkt en speurt
nog een poosje mokkend de
omgeving af. De schreeuwarend is echter in geen velden of wegen meer te bekennen.

Voorjaarsadonis foto Sylvia Schepers
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Wel lukt het hem om nog het vrouwtje van een grauwe klauwier te vereeuwigen. Het is weliswaar
een schrale troost, maar toch . . . . Sylvia, die zich wat nadrukkelijker voor de flora interesseert, ontdekt daar nog soorten als: voorjaarsadonis en vermoedelijk Siberische iris.
We trekken de bergen in via Regéc, Öhuta richting Újhuta. Het is een erg bosrijk gebied. In deze regio
is het mogelijk om oeraluilen te spotten. Zonder gids hoef je daar echter niet aan te beginnen. Later
lezen we dat in de laatstgenoemde plaats een dergelijke gids woonachtig is, in de persoon van Zóltan
Petrovicz. Hij is coördinator van enkele projecten, waar men zich specifiek bezig houdt met de bescherming van oeraluil en steenarend. Van de laatste soort leven alleen al in het Zempléngebergte
zeker 15 broedparen. Het wrange is dat naast jonge bosuilen ook jonge oeraluilen op het menu staan
van de steenarend. Het is opmerkelijk dat men speciaal voor de oeraluil nestkasten moet plaatsen,
omdat er geen natuurlijke nestholten (meer) in de bossen aanwezig zijn. Het hout van tanende of
dode bomen wordt namelijk allemaal gebruikt als brandhout of op een andere manier verwerkt.
We zakken langzaam zuidwaarts af richting Tokaj. Plots wordt onze aandacht getrokken door een
aantal grote vogels in de lucht. Opnieuw gaan de auto’s aan de kant. Al snel herkennen we een zwarte ooievaar en iets verderop een steenarend. Vanwege de grote afstand wordt er bij de laatste nog
even gedacht aan een keizerarend, maar ook in dit geval geven de foto’s uitsluitsel. Even later verschijnen er nog twee roofvogels, maar ook nu zijn het “slechts” buizerds. We zijn bijna het Zémplengebergte uit en constateren
dat de aantallen, maar ook de
diversiteit aan roofvogels behoorlijk tegen valt. Jammer,
want daar hadden we ons
toch meer van voorgesteld.
Vanaf de “37” pakken we een
poosje later de afslag naar
Szegilon. Volgens Rob kunnen
we van daaruit het overstromingsgebied van de rivier de
Bodrog bereiken.
Stationnetje bij Szegi foto Sylvia Schepers

In dit natte laagland heb je een mooi uitzicht op de bergen van de Zemplén en de grote heuvel bij
Tokaj. We zien aanvankelijk geen verbindingsweg naar het laagland en rijden via het dorpje Szegi
door naar Bodrogkeresztúr. Als we terugrijden stoppen we bij het stationnetje van Szegi. Hier kunnen
we eindelijk de spoorlijn over en komen uiteindelijk terecht bij de uiterwaarden van de rivier. Dit is
volgens Rob dé plek voor kwartels en kwartelkoningen.
We parkeren de auto’s tussen de zeggevegetatie en lopen naar het water. De oeverbegroeiing hier
bestaat vooral uit Indigostruiken (Amorpha fruticosa); een exotische struik uit Afrika die zich in Midden- en Zuid Europa heeft genesteld. De struik vormt een ware plaag voor de oorspronkelijke vegetatie van rivieroevers. We leggen geruime tijd onze oren te luister om de karakteristieke geluiden van
kwartel, maar vooral kwartelkoning op te vangen. Helaas zonder succes. Het is kennelijk nog te vroeg
in het seizoen. Dat geldt waarschijnlijk ook voor de scharrelaar. Ook de droogte van de laatste tijd
speelt wellicht een rol. Wel spotten we hier nog een slangenarend, twee zwarte wouwen en twee
torenvalken, waardoor het roofvogelblazoen toch nog enigszins wordt opgekrikt. Ook soorten als
veldleeuwerik, roodborsttapuit, paapje, sperwergrasmus en grauwe gans blijven niet onopgemerkt.
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Op ons bezoeklijstje staan ook nog de steengroeves in de omgeving van Szegi. Hier broeden normaliter veel bijeneters, maar gezien onze eerdere ervaringen in de Tardvallei (te koud voorjaar en nog
net iets te vroeg) zien we af van dit programmaonderdeel. De stemming lijdt er echter niet onder en
opmerkingen dat de kwartelkoning nog in de trein zit en niets in een bos te zoeken heeft, zijn niet
van de lucht. Omdat de namiddag behoorlijk begint te vorderen, besluiten we via de snelweg terug te
rijden. We doen daar verstandig aan, omdat het stilaan iets begint te regenen. Bij de bekende visvijvers aangekomen noteren we echter eerst nog een aantal dagsoorten, zoals bruine kiekendief, kievit,
kluut, knobbelzwaan, meerkoet, fuut en zanglijster. Tegen zessen zijn we terug bij Farm Lator.
Na te zijn opgefrist wordt tegen zevenen de maaltijd opgediend. Dit keer krijgen we doperwtjessoep
voorgeschoteld, gevolgd door farfalle, kalkoen met paddenstoelensaus en groene asperges. Het nagerecht is een huisgemaakte cake met rozijnen, vruchtjes en slagroom. Zoals elke dag worden we bij
de maaltijd verwend met huis gemaakte rode en witte wijn en voor de AA ’ers water. Rob komt, zoals
wel vaker, navraag doen hoe onze dag is verlopen. Omdat het de laatste avond is heeft hij een fles
slibowitz meegebracht. De hoeveelheid alcohol wat er in zit is bij het nemen van de nodige slokjes bij
ieder van ons op de gezichten af te lezen.

Jan en Jos geven zich over aan een heus kussengevecht foto Wim Wijering

Het wordt een meer dan gezellige avond. Een echtpaar uit Brabant, wat ons intussen gezelschap is
komen houden, ligt bijkans blauw van het lachen als Jan de bekende conference van Henk Elsink over
“de Bom” nog eens opvoert. De naam Bakema (he'j dan geen kwatje) en (ok nig in de voering) doen
het nog altijd voortreffelijk. We zingen ons een slag in de rondte en er worden volop moppen getapt.
Jos en Jan zijn zo uitbundig dat ze zich spontaan overgeven aan een heus kussengevecht. Wat extra
lawaai op deze avond valt trouwens in het niet bij het feest in het naburige dorp, compleet met
vuurwerk. Dit alles ter gelegenheid van de 1 mei viering. Het slapen gaan wordt dit keer een latertje.
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Zaterdag 02 mei 2015.
Ondanks de korte nachtrust zitten we om half acht toch weer aan het ontbijt. Zwarte roodstaart,
glanskop, grijskop-, grote bonte- en middelste bonte specht, nachtegaal, witte kwikstaart en Europese kanarie zijn dan al weer genoteerd. Na de maaltijd besluiten we zowel Rob, Barbara, als Isabella
een stoffelijk blijk van waardering voor de geweldige verzorging en het gastvrije onthaal te overhandigen. Omdat we moeilijk om enkele enveloppen kunnen vragen, worden gekleurde servetjes met
inhoud gevouwen, compleet met een klein boeketje (wilde) bloemen. We maken er even een officiele gebeurtenis van in het overdekte prieeltje.
Als Johan daarbij foto’s
neemt, spreekt Wim het
drietal hartelijk toe en dankt
hen op de hem bekende
wijze voor de geweldige
manier waarop wij op Farm
Lator zijn onthaald. Hij
maakt ook gewag van de
onbeschrijflijk mooie plek
waar we hebben mogen
verblijven. Als Wim de dames daarna een dikke pakkerd geeft, zien we dat Isabella bloost. Kennelijk is ze
dat niet van de gasten van
Farm Lator gewend.
Wim dankt Rob en Barbara voor het geweldige onthaal foto Johan Drop

Rob laat zich qua dankwoord evenmin onbetuigd. Hij zegt verrast te zijn van de natuurkennis van
eenieder. Hij vond het supergezellig om voor de verandering eens een groep zingende vogelaars op
Farm Lator te hebben. Alain, een Franse natuurfotograaf, met wie we meer dan eens samen hebben
gegeten, is zo bereidwillig om tot
slot ons tienen op de gevoelige
plaat te zetten.
Na het hartelijke afscheid kijken
we nog eenmaal in het rond;
naar de bloeiende appelbomen,
ons bijzondere verblijfadres en
de voedertafels voor de appelvinken, spechten, draaihalzen en
wat dies meer zij. Prachtig om dit
alles te hebben meegemaakt.
Onderweg begint het te stortregenen. Het is net of de weergoden hiermee gewacht hebben
tot we weer naar huis gaan.
Ons gezelschap met Rob, Barbara en Isabella foto Alain

Op weg naar het vliegveld wordt door Henk op de valreep toch nog één enkele Bijeneter gespot. Dat
betekent alsnog soort 168 op ons vogellijstje. We hebben tijdens vorige natuurreizen wel eens meer
soorten “gescoord”, maar het gaat veel meer om de beleving dan om het aantal.
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In het vliegtuig komt Wim
naast een dame op leeftijd te
zitten, die op weg is naar haar
familie / kleinkinderen in
Duitsland. Wijlen haar man
was operazanger in Boedapest.
U moet in dit geval weten dat
Wims ‘echtgenote tot voor
kort bij de Nationale reisopera
heeft gewerkt en dat beiden
inmiddels al zes keer opa en
oma zijn. Aan gespreksstof in
het vliegtuig is er dus geen
gebrek. Daarmee beëindigen
we onze 8e natuurtrip naar het
buitenland.
De boomgaard bij Farm Lator foto Sylvia Schepers

Een bezoekje aan Hongarije en vooral aan Farm Lator kunnen we de lezers van harte aanbevelen.
Hebt u interesse, dan volgen hieronder de contactgegevens:








Auteur:

Farm Lator
Rob and Barbara de Jong
Rozsavari ut 95
3425 Saly-Lator puszta
farmlator@hotmail.com
www.farmlator.hu
Tel.: +36 49 336133 (gedurende het seizoen), +36 36 950980 (in de winter)
Wim Wijering

Namens de voltallige “Singing Bird Group”.
Foto’s :

Johan Drop, Sylvia Schepers, Jan Grootelaar, Wim Wijering, Atilla Szabo en Alain

Bijlage: onze vogellijst van Hongarije
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