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Inleiding
Na 2 maal Griekenland, 1 maal Spanje en 1 maal Frankrijk
moest de reis nu maar eens strak naar het oosten gaan. Er
staan enkele prachtige reisverslagen op het internet (o.a. van
Ronan Felix) en na die gelezen te hebben besloten we
uiteindelijk dat het Hongarije zou worden.
Hongarije kent enkele grote rivieren die nog tamelijk vrij hun
weg door het landschap vinden. Daarnaast liggen in het
noordoosten van het land interessante heuvel/berggebieden.
De hoogste toppen komen niet boven de 800 meter. In deze
beboste heuvels zitten echter fantastische vogelsoorten als
grijskopspecht, oeraluil, schreeuwarend en keizerarend. Bij de
rivieren de Bodrog en de Tisza zijn sperwergrasmussen,
zwarte ooievaar en de grauwe klauwier niet te missen. Het
meest interessant is wellicht de onmetelijke poesta. Dit
graslandlandschap, met hier en daar enkele visvijvers,
herbergt een groot aantal grote trappen, sakervalken en
roodpootvalken. In de visvijvers leven klein waterhoen,
zwartkoprietzanger en dwergaalscholver. Door het ontbreken
van de zee is te verwachten dat het soortenaantal niet zo hoog
zal worden als soortgelijke reizen naar Noord Griekenland of
Zuid Spanje. Wij vonden dit enigszins teleurstellend maar de
aanwezigheid van de ” echte oostelijke soorten„ maakte dit
meer dan goed.

De mooie foto–s in dit verslag zijn gemaakt door Martin Bonte.
Check http://www.pbase.com/tukkerbird! De overige foto–s zijn
gemaakt door Lieuwe en door mij.
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Route
Op 24 april zijn wij vanaf Dusseldorf naar Boedapest gevlogen, waarna we in de gehuurde auto door
zijn gereden naar Tokaj. De wegen zijn goed en de afstand Boedapest - Tokaj is in enkele uren te
rijden. Tokaj is een ideale uitvalsbasis voor vogeltochten omdat het dicht bij de vogelrijke rivieren de
Tisza en Bodrog is gelegen en zich slechts op een 20 tal kilometers afstand van het Zemplengebergte
bevindt. Daarnaast is het de wijnhoofdstad van Hongarije zodat er ook op dat gebied, voor de
liefhebber, het een en ander te genieten valt.
Een rondje rond het Hongaarse gedeelte van het Zemplengebergte is in 1 dag goed te doen. Naast deze
ronde hebben we ook uitvoerig het gebied tussen de rivieren de Tisza en Bodrog verkend.
Landschappelijk vonden wij dit een prachtig gebied al vielen de waargenomen soorten enigszins
tegen.
Na 2 volle dagen zijn wij naar Hortobagy verkast. Ook de afstand Tokaj éHortobagy is niet groot. Wij
hebben al vogelend deze afstand afgelegd waardoor we er een halve dag over gedaan hebben. Als je
doorrijdt ben je er echter in minder dan anderhalf uur.
Bij de Tourist Information van Hortobagy is een folder te krijgen van de poesta. De detailkaarten uit
deze folder zijn ideaal om binnen het nationale park de interessante gebieden op te zoeken. Op deze
wijze hebben we in zo–n twee dagen Hortobagy verkend. Ook hebben we buiten het nationale park de
andere zijde van de Tisza bekeken. Dit deel hebben wij als minder interessant ervaren. Na drie volle
dagen (1 teveel) hebben we de terugreis aanvaard. De autoreis Hortobagy-Boedapest bedraagt
ongeveer 2,5 uur.

Dag 1 éDusseldorf-Tokaj
Dag 2 en 3 - Tokaj
dag 4 - Tokaj-Hortobagy
dag 5, 6 en 7 - Hortobagy
dag 8 éHortobagy-Dusseldorf
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Dagverslagen
Dag 1
24 April. Transfer Nederland HongarijeTokaj
In Deventer halen we Nico op en we rijden
door naar Dusseldorf. Daar treffen we Lieuwe.
Om de start van een hopelijk vruchtbare
vogelreis te vieren eten we op het vliegveld
een braadworst en drinken we een groot glas
Duits bier. Ondanks de as van een IJslandse
vulkaan vertrekt onze vlucht zonder vertraging
om 16:00 uur. Om 18:00 uur staan we weer
aan de grond. In de terminal van Boedapest
airport zoeken we onze autoverhuurmaatschappij Buchbinder. Ook hier geen
oponthoud en even later vervolgen we onze
reis richting noordoost Hongarije.
Onze Tomtom blijkt niet up to date want hij
voert ons door de hoofdstad terwijl er recent
een rondweg is geopend. Aan de kant van de
weg eten we in een restaurantje een snelle
buffet maaltijd. Hopelijk is dit niet maatgevend
voor het eten de komende week, want het is vet
en ranzig. Om 22:30 komen we aan bij ons
hotel waar we de aankomende 3 dagen zullen
overnachten. De hoteleigenaar geeft aan dat we
gebruik mogen maken van beide
appartementen terwijl we er maar 1 hebben
gehuurd. Ruimte genoeg dus. Ook is het
schoon. We slapen allemaal apart in twee
persoonsbedden. –s Nachts hoor ik
nachtegalen zingen, boomkikkers kwaken en
ooievaars klepperen.

Dag 2
25 april. Rondje Zemplengebergte é
Bodrogkisfalud, Satoraljaujhely,Gonc,
Abaujker, Erdobenye
Grauwe klauwier, krekelzanger,
withalsvliegenvanger, boomvalk,
keizerarend, zwarte ooievaar,
sperwergrasmus, geelbuikvuurpad,
springkikker.
De 1e echte dag. Om 6:00 uur ben ik al wakker.
Als ik opsta wordt ook Martin wakker en
gezamenlijk lopen we even naar de rivier.
Overal zingen nachtegalen. Als we teruglopen
komen we Nico en Lieuwe tegen. Aangezien
het ontbijt pas 7:30 uur klaar staat lopen we
eerst even de heuvels in. Naast de voor ons
normale soorten horen we een roepende
draaihals en enkele europese kanaries .
Na het ontbijt begint dan het echte werk. We
rijden de auto naar buiten en beginnen aan ons
” rondje Zemplen„. Onze eerste stop is een
onverharde weg direct buiten het dorp met
uitzicht over droge overstromingsvlaktes van
de Bodrog. Zo ongeveer de eerste vogel die we
horen is een krekelzanger. Zien blijkt een stuk
moeilijker, maar met enig geduld zien we hem
af en toe door het lage struikgewas kruipen.
Even verder zit boven in een struik heel wat
mooier te zien dan de krekelzanger een
grauwe klauwier. Zo ongeveer het allereerste
uur van onze vakantie en al een soort
(krekelzanger) die ik nog nooit eerder heb
gezien!
Aan de horizon verschijnen twee silhouetten.
De eerste indruk die we krijgen is dat het hier
om de alom aanwezige witte ooievaars gaat
maar het blijken zwarte ooievaars te zijn. Als
we teruglopen naar de auto schiet er nog een
boomvalk over. Enkele kilometers verder
hebben we goed uitzicht over de Bodrog, al
ligt deze nog wel ver weg. Op het water zitten
witoogeenden, grauwe ganzen, kleine en
grote zilverreiger, knobbelzwaan,
zomertaling, slobeend, en geoorde fuut.

Hotel Panzio in Tokaj
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Daarna gaan we de heuvels in. We zetten
meerdere keren de auto aan de kant en
wandelen enige tijd rond. We hopen zodoende
tegen een leuke specht of uil aan te lopen.
Helaas zijn onze pogingen niet al te
vruchtbaar. Wel zien en horen we meerdere
wilthalsvliegenvangers, vele fluiters en
appelvinken en in korte tijd 4 verschillende
spechtsoorten. Helaas zijn het de soorten die je
ook bij ons aantreft, aangezien het de groene,
grote bonte, kleine bonte en zwarte specht
betreft. Even later is het vlak voor Erdobebye
dan toch raak met een prachtige volwassen
keizerarend.
Vanuit enkele oude trekkersporen klinkt het
karakteristieke geluid van vele
geelbuikvuurpadden. Tussen de
geelbuikvuurpadden zit een springkikker.

Springkikker

Ten westen van het Zemplen gebergte stroomt
het riviertje de Hernad. Door de natte winter en
het natte voorjaar waren de uiterwaarden
volgelopen. Nu is echter het grootste deel van
het water verdwenen. Over blijven zompige
weilanden. Omdat dit er vanuit vogelkijk
oogpunt interessant uitziet zetten we de auto
aan de kant. Het levert ons de enige
oeverloper van onze reis op en de eerste
sperwergrasmus. Een vrouwtje grauwe
kiekendief lijkt zich van ons weinig aan te
trekken en vliegt rakelings over.

Koningspage

Dag 3
26 april. ” Landtong„ tussen de Bodrog en
Tisza en stukje Zemplengebergte.
Kwartelkoning, keizerarend,
schreeuwarend, witkopstaartmees,
kraanvogel, boompieper, zandhagedis,
ringslang.
Omdat we vanaf de weg tussen Bodrogkisfalud
en Szegilong gisteren enkele tientallen
moerassterns op grote afstand zagen
fourageren ergens in de ondergelopen
weilanden tussen de Bodrog en de Tisza gaan
we vandaag proberen de locatie te bereiken.
We besluiten naar Viss en Zalkod te rijden.
Volgens onze kaart is het niet mogelijk dieper
het gebied in te gaan.
Tussen Timar en Balsa zetten we de auto aan
de kant. Op zo–n 50 meter van de weg ligt een
tiental meters onder ons een meertje omzoomd
door rietvelden en bos. Er staat ook een klein
uitkijktorentje. We horen hier de eerste grote
karekieten en baarmannetjes van onze reis.
Een ijsvogeltje flitst over het water. Op het
water enkele tafeleenden en een paartje
dodaars. In het riet hoempt een roerdomp,
terwijl een bruine kiekendief overvliegt. Maar
het echte spectaculaire komt van achter ons.
Eerst horen we het kenmerkende geluid van
kraanvogels en even later zien we ze ook.
Maar liefst 150 hebben de daling ingezet om
ergens in de buurt te gaan foerageren. Even
later gevolgd door een arend. Hij geeft ons
mooi de gelegenheid hem eens goed te
bekijken alvorens hij weer doorvliegt. Het
blijkt om een schreeuwarend te gaan!
In de berm van de weg heeft een mannetje
zandhagedis geen oog voor dit spektakel. Het
enige wat voor hem telt is het wijfje tot paring
te bewegen. Vlak voordat we in de auto
stappen vliegt er een hop voor ons weg.
Om de Bodrog over te steken richting Viss
moet je gebruik maken van een klein pontje.
Door geklungel met de betaling tijdens de
oversteek mis ik de kwak die tussen het
struikgewas aan de oever staat. Het landschap
tussen de 2 rivieren is prachtig. Extensieve
landbouwgebieden afgewisseld met
waterpartijen met altijd aan de horizon de
rivierbegeleidende bossen. Spectaculaire
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soorten zien we hier niet. Wel enkele
draaihalzen en vele grote karekieten en
rietzangers. Ook zien we onze 1e kievit,
kokmeeuwen en knobbelzwanen. Ik noem
deze soorten toch maar omdat we ze in dit deel
van het land nagenoeg niet meer zullen
tegenkomen. Enkele pogingen om dieper de
ondergelopen uiterwaarden in te komen
mislukken. Tenminste, we bereiken wel het
water maar het uitzicht wordt belemmerd door
struiken en bomen waar het water tussendoor
kabbelt. Het blijkt wel een paradijs voor de
groene kikkers. Een ringslang glijdt door het
water. We zien een enkele buidelmees die
vermoedelijk net gearriveerd is vanuit Afrika.

Ideaal voor roofvogels. Tussen Tolsva en
Erdobeny rijden we langzaam met het raam
open, maar ipv naar de lucht wordt onze
aandacht naar de grond getrokken door het
gekrex van een kwartelkoning. In een struikje
even verderop zit wederom een grauwe
klauwier. Het aantal grauwe klauwieren die
we op een dag zien is overweldigend. Een
tiental grauwe klauwieren op een dag is geen
uitzondering. De opruimwoede die de laatste
100 jaar in Nederland heeft plaatsgevonden en
wat ten koste is gegaan van de extensief
gebruikte ” overhoekjes„, akkerranden, hagen
en houtwallen heeft hier gelukkig nog niet
toegeslagen.
Vlak na Erdobeny wiekt er wel een roofvogel
over onze auto. Snel wordt de auto langs de
kant gezet. Het blijk wederom een volwassen
keizerarend te zijn. Langzaam schroeft hij op
de thermiek naar boven. We krijgen geruime
tijd de gelegenheid hem te bekijken. Wat een
fantastisch beest. We hopen dat dit een
voorbode is voor de soorten die we op de
” trektelpost„ tussen Sima en Basko zullen zien.

Ringslang

Net als enkele uren geleden zien we nu ook
weer een grote groep kraanvogels. Deze groep
bestaat uit zo–n 170 exemplaren. Van tak naar
tak vliegen enkele witkopstaartmezen.
We proberen een plek te vinden waar je
uitzicht hebt over het water. Een enkele keer
lukt het een glimp van grotere waterpartijen op
te vangen. Helaas zijn deze opvallend leeg.
Voor mij vliegt een boompieper op. Het zal de
enige zijn die we deze reis zien.
Volgens de kaart loopt er een onverharde weg
naar een pontje over de Bodrog. De weg
volgend rijden we over een dijkje. Aan de
andere kant verdwijnt de weg in het water van
de Bodrog. Vermoedelijk wordt deze weg
alleen nog in de zomer gebruikt. Voor ons is er
echter geen doorkomen aan. Tijdens onze
lunch op deze prachtige plek zien we een
taigaboomkruiper en even later vliegt er een
zwarte ooievaar over. Er rest ons niets anders
dan nabij Sarospatak de brug te nemen.
We rijden parallel aan het Zemplengebergte
en houden de lucht goed in de gaten. Het is
wederom heerlijk weer met weinig wind.

Trektelpost tussen Sima en Basko

De trektelpost is geen locatie waarbij je de
omliggende dalen kunt afspeuren. Je staat op
een grasvlakte aan de kant van de weg tussen
de heuvels en de bossen. Op het dal hebben we
goed zicht. Helaas blijft het hier op een enkele
buizerd na rustig. Ter plaatse roepen een
zwarte specht en een draaihals. Op de top
van een struikje zit een grauwe klauwier.
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Dag 4
27 april. Transfer van Tokaj naar
Hortobagy.
Onderweg éSteltkluut, Kluut,
Witwangstern, Keizerarend, Boomvalk,
Witvleugelstern, Geoorde fuut, Zwarte
ruiter, Grutto, Purperreiger, Grauwe
Kiekendief
Hortobagy éKluut, Bergeend, Zeearend,
Dwergaalscholver, Kwak, Ralreiger,
Woudaap, Zwartkopmeeuw,
Roodbuikvuurpad

Vandaag staat de transfer naar Hortobagy op
het programma.
Wegens het hoge ” dierentuin„ gehalte hadden
we er bewust voor gekozen in het Zemplengebergte geen gids te nemen. Hierdoor hebben
we waarschijnlijk wel een paar erg leuke
soorten als de oeraluil en witrugspecht gemist.
Achteraf baal ik daarvan. Het lijkt dan ook aan
te raden minimaal een ochtend met een gids op
pad te gaan.
De voorgaande jaren stond dit soort
transferdagen vaak garant voor lange autoreizen. Tokaj- Hortobagy is echter slechts 1,5
uur rijden. En we nemen dan ook rustig de tijd
om het tussenliggende landschap te screenen.
De eerste stop die we maken is net na Tiszalok.
Van enige afstand is een gevangenis vlak naast
de weg te zien. Hoge muren met daarboven
prikkeldraad en hoektorens met gewapende
bewakers. Aan de andere kant ligt echter een
ondergelopen weiland waar we enkele
steltlopers op ontdekken. Met de rug gekeerd
naar de dreigende gevangenis zetten we onze
telescopen op en ontdekken 4 steltkluten, 2
kluten en 1 bosruiter. Ik heb het gevoel dat
we in de gaten worden gehouden en we blijven
hier dan ook niet al te lang staan. We rijden
naar Tiszasvari. Vlak na deze kleine stad slaan
we rechtsaf omdat we in de verte rietvelden
ontwaren. We gaan een bruggetje over en
zetten de auto voor de helft op de weg. Het is
een doodlopende weg en er komt geen verkeer
langs. We kijken vanaf de verhoogde weg over
de rietvelden en het meer. Ondanks de harde
wind en bewolking zingen de kleine- en vooral

grote karekieten weer volop. Ook de snor laat
zijn monotone ratel horen en natuurlijk zien we
weer baardmannetjes tussen riet heen en weer
schieten. Tot 3 keer toe staan we op het punt
de telescopen op te bergen, maar elke keer
zetten we hem snel weer op. Eerst vliegt er een
tweetal grote meeuwen over. Het blijken onze
eerste geelpootmeeuwen te zijn. Daarna
vliegen er 5 witwangsterns over en als klap op
de vuurpijl een keizerarend. Als de
keizerarend achter de horizon dreigt te
verdwijnen, schiet er nog een boomvalk door
het beeld.

Baardman

Ook net na Haiduranas rijden we een smal
landweggetje in en ook hier vinden we een
prachtige plek waar we onder het genot van
een stevige boterham met lokale kaas en ham
onze telescopen klaar zetten om de
ondergelopen weilanden te gaan afzoeken. Tot
op heden waren de waterpartijen vaak
opvallend leeg. Echter op deze locatie ziet het
zwart van de vogels. Boven het water vliegt
een honderdtal sterns. Wat aantal betreft keurig
verdeeld over witwang en witvleugel. Op het
water een geoorde fuut, winter- en
zomertalingen, 2 witoogeenden en 2
smienten. Ook de steltlopers zijn
vertegenwoordigd. Naast de grutto en zwarte
ruiter staan 4 bosruiters en maar liefst 30
steltkluten. De witte vlek achter op de plas
blijkt een 25 tal juveniele geelpootmeeuwen te
zijn. Over de rietkraag glijdt een
purperreiger. Inmiddels is ook de zon weer
tevoorschijn gekomen. Een heerlijke plek.
Ongeveer 20 km verderop begint het nationale
park. Onderweg zien we nog een grauwe
kiekendief waarna we de schier eindeloze
laagvlakte van Hortobagy binnenrijden.
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In tegenstelling tot Tolkaj hebben we hier geen
hotel geboekt. Na een kort bezoek aan het
informatiecentrum lijken we de keus te hebben
uit een zo op het eerste gezicht gedateerd
hotelletje nabij het infocentrum of een luxe en
duur hotel net buiten de stad. Van beiden zijn
we niet gecharmeerd. Overal in Hortobagy
lopen echter ook particulieren te venten met
zimmerfrei. We besluiten ons geluk daar te
beproeven. Bij een zo op het oog net en rustig
huis informeren we naar de mogelijkheden.
Nico heeft zo zijn bedenkingen maar
democratisch wordt besloten het toch maar te
doen. Kosten 15 euro pppd. Het bijgebouwtje
is niet groot maar schoon en voorzien van een
keukentje en woonkamer. Helemaal niets mis
mee.
We besluiten direct ons geluk te beproeven in
de visvijver Borsosi-to. Op de vijver zitten een
kluut, 3 lepelaars, 2 wulpen en 2
witoogeenden. Even verderop langs het riet
zitten ook nog 2 bergeenden. Het zullen de
enige twee zijn die we deze reis zullen zien.
Onze aandacht wordt echter getrokken door de
juveniele zeearend, die midden op het water
op een paaltje de omgeving nauwlettend in de
gaten houdt.

heeft. Overal hoor je de karakteristieke roep.
Het aantal roepende exemplaren is zo hoog dat
je de individuele roep niet meer kunt horen,
maar het lijkt alsof er een constant zoemende
toon in de lucht hangt.

Ralreiger

Het enige minpunt deze tocht zijn de insecten.
Ik heb een korte broek aan en wordt een tiental
keer gestoken door muggen. Normaal
gesproken heb ik hier enkele uren last van en
sla geen aandacht op een prikje meer of
minder. Twee en een halve dag later zouden de
bulten echter nog steeds verschrikkelijk
jeuken.
Nico en Martin hebben wel een lange broek
aan en hebben geen last van deze smeerlappen.
Ze blijven dan ook iets langer hangen en horen
hierdoor een waterral en een woudaap.
Helaas is het te donker om de woudaap nog te
zien. Martin had voor deze reis aangegeven dat
dit toch wel zijn ” droomsoort„ zou zijn. Wel
gehoord dus maar helaas niet gezien.
Moe maar voldaan scoren we met moeite nog
een pizza in het dorp en nemen we een kop
koffie in de tuin van ons ” hotelletje„. In het
donker vliegt luid mauwend een
zwartkopmeeuw over.

Witoogeend

De schaduwen worden inmiddels al een stuk
langer maar we besluiten toch nog even naar
het voor vogelaars episch centrum van
Hortobagy ” De Halasto visvijvers„ te rijden.
We zijn de auto nog niet uit of enkele
dwergaalscholvers, lepelaars en kwakken
vliegen over ons heen. Er zingt een
blauwborst in het riet. Een buidelmees laat
zich prachtig bekijken. Zo ook de ralreiger die
in de ondiepe laagte net naast het pad rustig
naar roodbuikvuurpadden aan het zoeken is.
Het kan niet zijn dat hij hier lang over gedaan

Gele kwikstaart
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Dag 5

28 april Rondje Hortobagy éTiszacsege é
Hortobagy.
Grote trap, Sakervalk, Kwartel,
Roodpootvalk, Witvleugelstern, Zeearend,
Arendbuizerd, Syrische bonte specht,
Woudaap, Roodbuikvuurpad, Groene pad.
Tijdens onze voorgaande vogelreizen hadden
we er nog nooit gebruik van gemaakt, maar het
moest er dan nu toch maar van komen. We
huren een gids. Om half acht staan we bij het
infocentrum te wachten. Mooi op tijd komt
onze gids even later aangereden. Met een, zelfs
voor een Hongaar, opmerkelijke norsheid
vraagt hij ons wat we willen zien. Als we in
zijn 4wd stappen kijken Nico en ik elkaar aan.
Het zou wel eens een lange dag kunnen
worden. Lieuwe doet zijn best en probeert een
gesprek aan te knopen. Het valt niet mee. In
amper twee uur tijd laat hij ons in de
miezerregen 7 grote trappen, een sakervalk
en een roeken/roodpootvalkkolonie zien.
Natuurlijke prachtig maar van de sfeer
eromheen wordt ik niet echt warm. Als we
richting infocentrum rijden hoop ik dat dit het
einde is van zijn opmerkelijke tour. En
gelukkig is dit het ook. Bij de auto geeft hij
ons nog enkele tips mee en verdwijnt. Bijna
direct daarna begint de zon te schijnen.
Bevrijdt rijden we over de ” 33„ richting km
paal 79.

Witvleugelstern

We zetten onze auto op de parkeerplaats en
lopen tussen het bos en de boerderij door. In
het bos bevindt zich een roekenkolonie met
daar tussenin enkele paartjes roodpootvalk.

We nemen rustig de tijd alvorens wij
doorlopen naar de waterpartijen iets verderop.
Door de vele geultjes is het moeilijk bij het
open water te komen. Van enige afstand zetten
we onze telescopen op en zien op het water
naast de 2 geoorde futen honderden
kemphanen en bosruiters. Boven het water
vliegt een 50tal witvleugelsterns die af en toe
ook rakelings over scheren. Plotseling
schrikken de bosruiters en kemphanen op als er
een sakervalk over komt vliegen. Even verder
gaat hij rustig zitten zodat we hem mooi
kunnen bekijken.
Terug in de auto gaat onze tocht in oostelijke
richting naar Balmazujvaros om daar de
noordelijke route door het nationale park
richting Tiszacsege te nemen. Aan de oostzijde
van Balmazujvaros direct buiten het dorpje
(aan de rechterkant achter het pompstation het
smalle pad nemen) schijnt een goede
steltloperplek te zijn. Het bezoek levert ons een
zeearend op. Steltlopers zien we echter niet.

Uitkijktoren bij ” locatie arendbuizerd큠

We vervolgen onze weg naar Tiszacsege.
Volgens onze gids staat tussen km paal 5 en 6
een krakkemikkige uitkijktoren vanwaar met
een beetje geluk arendbuizerden te zien zouden
zijn. Zowel noordelijk als zuidelijk vanaf deze
toren broedt een paartje. Het schijnen de meest
noordelijke paartjes arendbuizerden te zijn. De
zon is inmiddels permanent te voorschijn
gekomen. Af en toe raast er een auto voorbij
maar verder zijn het alleen de vogels die we
horen. Het duurt niet lang of de eerste
roofvogel verschijnt aan de horizon. Helaas
betreft het niet een arendbuizerd maar is het
een bruine kiekendief. Deze komen in het
nationale park in ongelooflijke aantallen voor.
Het duurt echter niet lang of we zien een
tweede roofvogel. Het licht is niet optimaal.
De kenmerkende kleuren van een arendbuizerd
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zijn dan ook niet te zien, waardoor we nog
twijfelen. Gelukkig gaat de vogel even
verderop op de grond zitten. Zijn kleuren zijn
nu prachtig zichtbaar en we kunnen met
zekerheid vaststellen dat het een arendbuizerd
betreft.

Arendbuizerd

We hadden deze enkele jaren geleden
veelvuldig gezien op Lesvos. Maar deze vogel
geeft ons ruim de gelegenheid hem rustig te
bekijken tussen de onmetelijke bloemenzee.
Een prachtig plaatje. Achteraf voor mij
wellicht het hoogtepunt van onze vakantie. We
blijven nog een tijdje hangen waarna we
doorrijden naar Tiszacsege. De broekbossen
nabij het pondje schijnen goed te zijn voor
spechten. Vlak voordat we er aankomen zien
we twee zwarte ooievaars op de thermiek
omhoog draaien. We struinen een tijdje door
het bos wat ons 4 verschillende spechten
oplevert. De zwarte-, groene-, grote bonte en
syrische bonte specht. De grijskopspecht die
hier zou moeten zitten vinden we helaas niet.
Vermoeid van een lange dag besluiten we wat
te gaan eten in het restaurant nabij de veerpont.

De zon gaat langzaam onder als we besluiten
terug te rijden naar Hortobagy. Bij een
visvijver zetten we de auto nog even aan de
kant. We hebben de motor nog niet uit of er
komen een paar Hongaren aan die ons
vriendelijk verzoeken door te rijden omdat het
hier privevisvijvers betreffen. Terwijl Lieuwe
het relaas van de Hongaar aanhoort heb ik
kunnen zien dat er maar liefst 150 lepelaars op
de vijver aanwezig zijn. Verder lijkt er niet
veel te zitten.
Terug in Hortobagy doen we nog even Halasto
aan om naar nachtgeluiden te luisteren. Een
woudaap roept in het riet en een late
blauwborst zingt nog vanaf een struikje.
Tientallen kwakken en grote zilverreigers
vliegen over. Het monotone geratel van enkele
groene padden klinkt tussen de honderden
roodbuikvuurpadden.
Als we even later in bed liggen hoor ik nog
vlak voordat ik in slaap val een kwartel
overvliegen.
Dag 6
29 april Halasto visvijvers en rondje Tisza

Witvleugelstern, Witwangstern,
Dwergmeeuw, Zwartkopmeeuw,
Zwartkoprietzanger, Klein waterhoen,
Krooneend, Ralreiger, Krekelzanger.
Vroeg uit de veren en naar de Halasto
visvijvers. Ik heb een lange broek aan
getrokken aangezien de muggenbulten van het
vorige bezoek nog op mijn benen staan. Langs
de lange onverharde weg ligt een 7 tal grote
visvijvers omzoomd door brede rietkragen.
Doordat het vroeg in het seizoen is en het een
natte winter en voorjaar is geweest zijn de
vijvers goed gevuld. Zandstrandjes vind je niet
waardoor er helaas geen steltlopers zijn te
vinden. Voor de witvleugelstern blijken dit
echter zeer goede omstandigheden. De laatste
jaren had deze niet meer in Hortobagy
gebroed. Dit jaar broeden er maar liefst enkele
honderden paartjes!

Grote zilverreiger

Het blijkt een goede zet. Lekker eten voor
weinig met bijzonder lekker bier.
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Halasto visvijvers

Bij elke visvijver staan 1 of meerdere hutten.
Het is nog vroeg maar de temperatuur loopt al
aardig op. Bij een tweetal uitkijkposten schijnt
de kans een klein waterhoen te zien het grootst
te zijn. Een van deze twee uitkijkposten is
gelegen tussen vijver 2 en 3. Aan het einde van
de visvijver bevindt zich een grote
kokmeeuwkolonie. Bij nadere bestudering
dobbert er een tweetal dwergmeeuwtjes
tussen. Ook het gemauw van
zwartkopmeeuwen klinkt. Het duurt een tijdje
voordat we ze kunnen vinden. Lieuwe en ik
lopen door naar de volgende post. In de
struikjes langs het pad zien we onze eerste
bonte vliegenvanger. Gevolgd door onze
eerste visdief.

Lieuwe en Nico

Halverwege besluit ik terug te lopen om de
auto op te halen. Er rijden meer auto–s op de
onverharde weg. En aangezien er geen bord
aanwezig is welke dit verbiedt lijkt dit gewoon
te mogen. Achteraf horen we dat de overige
auto–s van arbeiders en gidsen zijn en dat het
verboden is hier te rijden. Het heeft echter voor
ons geen consequenties en bespaart ons een
lange wandeltocht door de zinderende hitte.
Als ik de auto ergens halverwege langs het
zandpad zet klinkt de telefoon. Lieuwe zit in

de hut tussen visvijver 6 en 7 en ziet een
zwartkoprietzanger. Als ik er naartoe loop
klinkt het sms bliepje. Er zit ook een klein
waterhoen! De snelheid wordt verhoogd en
even later sta ik ook boven in de hut. Gevolgd
door Martin en Nico. Aan de noordzijde is
inderdaad de zwartkoprietzanger te zien en
aan de zuidkant horen we de klein waterhoen.
Wat een plek! Als even later een tweede
zwartkoprietzanger begint te zingen en de klein
waterhoen zich ook nog mooi laat zien kan de
dag al niet meer kapot. We blijven hier
geruime tijd en horen nog een tweede mannetje
klein waterhoen roepen. Ook het vrouwtje laat
zich even zien.
Halasto bestaat uit een 10 tal vijvers. We
hebben er nu een 6 tal gezien en besluiten naar
de laatste vijver te rijden genaamd Kondas.
De hut ligt tussen uitgestrekte rietvelden en
kijkt er mooi overheen. Purperreigers komen
omhoog om enkele honderden meters verder
weer het riet in te duiken. Zowel witwang- als
witvleugelsterns doen zich te goed aan de vele
vliegende insecten. En net als de kwak en
dwergaalscholver zijn deze hier zo
ongelooflijk talrijk dat we ze bijna geen blik
meer waardig gunnen. Op het water zitten
verschillende eendensoorten,
15 dwergmeeuwen en 2 zwartkopmeeuwen.
Ook 15 knobbelzwanen, in Hortobagy toch
een zeldzame verschijning, zijn op de plas aan
het fourageren. De vurige koppen van 2
mannetjes krooneenden trekken nog onze
aandacht, waarna we terugrijden naar de
ingang. Een groot deel van dag is inmiddels
voorbij. Het blijkt inderdaad niet moeilijk een
groot deel van de dag door te brengen in
Halasto.
Nadat we zonder resultaat hebben gekeken bij
een bijeneterkolonie en naar een scharrelaar
hebben gezocht, besluiten we een rondje Tisza
te doen.
Bij Tiszafured gaan we de Tisza over om
vervolgens de dijk (rechts) te volgen. Er staat
een bord dat dit alleen met een vergunning
mag, maar gezien de stroom auto–s die over de
dijk rijdt wordt dit verbod niet opgevolgd. Op
de dijk staat om de 20 meter een auto. Op elke
open plek tussen het riet staat een visser soms
met familie, partytent en bbq. Geen goeie plek
om te vogelen.
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Zuidelijke pijpbloemvlinder

Nabij Negyes zijn de vissers verdwenen en
zetten we de auto aan de kant. In enkele
struiken zingt een krekelzanger. Op een
ondergelopen weiland zitten steltlopers. We
hopen andere steltjes te zien dan bosruiters en
kemphanen. Maar de 30 die er zitten zijn
keurig verdeeld over de genoemde soorten. Tot
nu toe geen enkele witgat of groenpootruiter.
Ook geen enkele strandloper, enkel duizenden
bosruiters en kemphanen. Er vliegt een
prachtige ralreiger voorbij. In het broekbos
zingt een bonte vliegenvanger.
Tegen etenstijd staan we weer bij het pontje
richting Tiszacsege. Tijdens de korte overtocht
wordt de familie even gebeld waarna we weer
een bezoekje brengen aan hetzelfde restaurant
als gisteren. Het Hongaarse eten heeft mij
positief verrast. Het eerste avondmaal langs de
snelweg net buiten Boedapest was vet en niet
lekker, maar daarna heb ik alleen nog maar
lekker gegeten. En dan het bier! Heerlijk.

achtig„ bezoek te worden, waarbij de meest
interessant soorten als een speld in de hooiberg
voor ons verborgen zullen blijven. We
besluiten uiteindelijk om nog een dag in
Hortobagy te blijven. We richten onze pijlen
op de eerste scharrelaars die enkele dagen
geleden in het gebied zijn gemeld. Ongeveer
ter hoogte van Halasto verlaten we de ” 33„ om
in het achterland de telefoondraden af te
speuren. Onze eerste stop levert direct een
nieuwe soort op en wel de grasmus. We
blijven een tijdje luisteren naar het bekende
gekras en geven de overvliegende grauwe
kiekendief en roodpootvalk minder aandacht
dan deze grasmus. Opvallend hoe snel dingen
wennen.
100 meter verderop wordt een boerenweggetje
door hoge kastanjes geflankeerd. In de kruinen
wordt luidkeels het dudeljo lied verkondigd.
Meerdere wielewalen zingen alsof hun leven
er van afhangt. In aangrenzende struiken zit
een grauwe klauwier en roept een draaihals.
Een scharrelaar kunnen we echter niet vinden.
Als we bij de bijeneterkolonie komen is het
een drukte van jewelste. Oeverzwaluwen
vliegen af en aan. Bijeneters zijn echter niet te
bekennen. Even verderop zingt een
sperwergrasmus.

Dag 7
30 april Hortobagy
Grasmus, Grauwe kiekendief,
Roodpootvalk, Witkopstaartmezen,
Witvleugelstern, Witwangstern, Sakervalk,
Zeearend, Woudaap, Europese
moerasschildpad,

De laatste volledige dag. –s Morgens wordt er
gediscussieerd, dagje Bukhills of in Hortobagy
blijven. We hebben zo ongeveer in Hortobagy
wel alles gezien maar zonder gids de Bukhills
bezoeken lijkt al op voorhand een ” Zemplen-

Roodpootvalk

Uit de struiken klinkt het ijle roepje van
staartmezen. Als ze zich laten zien blijkt het
een groepje witkopstaartmezen te zijn.
Het is wederom heerlijk weer en we eten in het
hoge gras dikke boterhammen met kaas en
worst. En voor de lekkere trek
roomboterpasteitjes, gevuld met jam of kaas.
Martin heeft op dag twee een zakje van deze
lekkernij gekocht en sindsdien maakt dit
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structureel onderdeel uit van onze lunch. Bij
elke bakker zijn deze te koop en zijn een echte
aanrader! Op onze rug liggend horen we het
luide getetter van kraanvogels. Een groepje
van 15 vogels vliegt voorbij.
In de verte zien we een grote zwerm sterns. We
hobbelen met onze auto over de poesta. Het
zandpad is slecht maar droog. Nico gaat er
enkele keren uit om te bekijken wat de beste
route is.

Hop

Al onze pogingen ten spijt rijden we in een
grote boog om het water en de zwerm sterns
heen. Uiteindelijk komen we bij een soort van
demonstratieboerderij waar vermoedelijk in het
hoogseizoen de cowboys hun kunsten
vertonen. Hier eindigt de weg en zijn we
genoodzaakt dezelfde weg terug te nemen. Met
de telescoop zien we dat de zwerm vooral uit
witvleugelsterns en zwarte sterns bestaat. Het
zijn er honderden.
Terug naar de 33 en we nemen de afslag naar
Arcus. Arcus bestaat uit een paar vervallen
huizen waar blijkbaar ook nog in wordt
geleefd. Mensen kijken ons vreemd aan als we
voorbij rijden. Na Arcus liggen enkele
visvijvers waar je niet in mag. We stappen uit
en vervolgen allen lopend onze eigen weg.
Nico en ik stuiten op sporen van een das en we
horen een zwarte specht.

Pootafdruk van een das

Boven de vijver zien we enkele
witwangsterns. Martin heeft het meest geluk
want hij ziet een sakervalk voorbij vliegen. In
de struikjes bij de auto zit een buidelmees. Op
de terugweg zien we hoog boven ons een
prachtige volwassen zeearend rustig voorbij
glijden. Ook een tweetal tapuiten laat zich nog
zien.
Als afsluiting van de dag besluiten we naar
Halasto te gaan. De eerste visvijver aan de
rechterkant (nummer 9) schijnt goed te zijn
voor steltlopers. We denken slim te zijn en niet
over het pad maar door het grasland
rechtstreeks naar de schuilhut te lopen.10
meter voor de hut wordt onze weg belemmerd
door een sloot van enkele meters breed en met
onbekende diepte. Lieuwe heeft wel het pad
genomen maar kijkt niet over de visvijver maar
de andere kant op. In een aangrenzende natte
laagte zit namelijk een europese
moerasschildpad. Als wij aankomen loopt
Lieuwe door naar de schuilhut maar eenmaal
daar aangekomen blijkt ook visvijver 9 vol
water te zitten. Droog gevallen stukken zijn
niet aanwezig. Steltlopers dus helaas ook niet.

grauwe gans en lepelaar

Op het hoofdpad vliegen 2 visdieven over. De
dwergmeeuwen zijn ook weer aanwezig op de
vaste plek tussen de kokmeeuwen. Plotseling
zie ik aan de andere kant van de weg een
zeearend laag over het water scheren en even
het water aanraken. Als hij omhoogkomt heeft
hij een dikke vis te pakken.
In de hut staan ook nog 2 andere vogelaars. Zo
ongeveer de enige vogelaars die we deze reis
hebben gezien. Het blijken Duitsers te zijn.
Vooral de oude Duitser praat ons de oren van
het hoofd en aangezien Nico het best overweg
kan met de Duitse taal is hij de klos. Lieuwe
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weet niet hoe snel hij daar weg moet komen
gevolgd door Martin en ik. Nico met zijn
Duitse vriend achterlatend.
De andere Duitser wijst ons op een poelruiter
die hij zojuist gezien heeft. Wij kunnen deze
helaas niet terugvinden.

Ook heeft hij het over de donkere bachstelze
(kwikstaart) die hij gezien heeft. Hij is ervan
overtuigd dat het een rouwkwik moet zijn. Wij
hadden deze zojuist ook al opgemerkt en
enkele foto–s van gemaakt. Achteraf denken
wij toch dat het om een gewone witte kwik
gaat. Op de terug weg naar de auto vliegt er
een koppel zwartkopmeeuwen over en roept
er een woudaapje in het riet. Wij en vooral
Martin had deze graag willen zien maar we
moeten ons tevreden stellen met een 5 tal
roepende vogels.

Dag 8
1 mei - Transfer Hortobagy Dusseldorf
We pakken rustig onze tassen in en nemen
afscheid van het vriendelijke oude mannetje en
vrouwtje. Voordat we naar Boedapest
vertrekken kopen we nog wat eten voor het
ontbijt. Alleen Martin heeft geen honger.
Waarschijnlijk is de hoeveelheid bier hiervan
de oorzaak. We rijden nog even langs de
bijeneterkolonie. Hopend dat de vogels
vannacht aangekomen zijn. Helaas is dat niet
het geval. Er roept nog wel een kwartel. Als
we even verderop naar de scharrelaar aan het
zoeken zijn roept er wederom een kwartel.
Langzaam raakt de tijd op.
We rijden in gestrekte draf terug naar
Boedapest waar we rond 11 uur onze vlucht
terug naar Dusseldorf nemen.

Bart ter Beek
augustus 2010

Wanneer we terug zijn bij ons huisje komt de
oude eigenaresse ons trakteren op enkele
zelfgemaakte roomboterpasteitjes. Na het eten
zijn we nog naar de kroeg tegenover ons huisje
geweest waar we op waardige wijze alvast
afscheid hebben genomen van Hongarije.
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Bijlage
Waargenomen vogelsoorten

Nl. naam
Dodaars
Fuut

Locatie
Op de meeste geschikte locaties wel een paartje aanwezig
algemeen

Geoorde Fuut
Aalscholver

3 maal waargenomen. Op meertje net na Tiszasvari en op ondergelopen weilanden
net na Haiduranas.
algemeen in Hortobagy

Dwergaalscholver

Alleen waargenomen in Halasto-ho. Alhier algemeen.

Roerdomp
Woudaap

In Hortobagy vaak op de achtergrond hoorbaar. In Zemplin alleen in de rietvelden
tussen Timar en Balsa (Tisza)
Een 4 tal auditieve waarnemingen in Halasto-ho

Kwak

In Halasto-ho zeer algemeen. Daarbuiten enkele overvliegend. Alleen in
Hortobagy

Ralreiger

1 exemplaar ieder bezoek op de zelfde plek in Halasto-ho. Daarnaast nog 2 andere
waarnemingen in Halasto-ho

Kleine
Zilverreiger

vrij algemeen op de geschikte locaties

Grote
Zilverreiger
Blauwe Reiger
Purperreiger
Zwarte Ooievaar
Ooievaar

zeer algemeen. Tienvoudig ten opzicht van de kleine.
Algemeen
vrij algemeen op de geschikte locaties
Een tiental waarnemingen. Vooral in Zemplen gebergte
In ieder dorpje algemeen

Lepelaar
Knobbelzwaan
Grauwe Gans
Wilde Eend
Krakeend
Slobeend
Smient
Wintertaling
Zomertaling
Krooneend
Tafeleend
Witoogeend

5 keer kleine groepen overvliegend. Alle in Hortobagy. Op particuliere visvijver
in Hortobagy (voordat we weggestuurd worden) 150 tal foeragerend
Kleine aantallen maar geregeld waargenomen op de Tisza en in Hortobagy
Algemeen
vrij algemeen
Kleine aantallen maar op diverse locaties waargenomen
Kleine aantallen maar op diverse locaties waargenomen
2 exemplaren op meer nabij Haidunanas
Kleine aantallen maar geregeld waargenomen
Kleine aantallen maar geregeld waargenomen
2 mannetjes en 1 vrouwtje in Halasto-ho
Meest algemene eendensoort
In Hortobagy zeer algemeen, daarbuiten alleen op de Bodrog

Kuifeend

Na krooneend en smient minst waargenomen eend. enkele in Hortobagy en op
ondergelopen weilanden net na Haiduranas

Bergeend
Zeearend

2 exemplaren in Borsosi-to
Een viertal waarnemingen verspreidt over Hortobagy. 3 juveniel en 1 adult

Keizerarend
Schreeuwarend

3 maal waargenomen. 2 maal betrof het een adult net buiten Erdobeny.
Vermoedelijk zelfde exemplaar. En 1 exemplaar nabij Tiszavasvari
Boven rietvelden tussen Timar en Balsa (Tisza)

Grauwe
Kiekendief

Een 5 tal waarnemingen. Alle in Hortobagy. 4 maal man en 1 maal vrouw

Bruine
Kiekendief
Arendbuizerd
Buizerd
Sperwer
Havik
Torenvalk

Veruit meest waargenomen rover in Hortobagy. Maar nabij Tisza en Bodrog ook
algemeen
1 prachtige waarneming op de noordelijke weg door Hortobagy.
Gedurende de gehele reis geregeld waargenomen.
Tweetal waarnemingen in het Zemplingebergte
Een 5 tal waarnemingen. Alle in het Zemplingebergte
Gedurende de gehele reis geregeld waargenomen.

Roodpootvalk
Boomvalk
Sakervalk
Fazant
Kwartelkoning
Kwartel
Waterral

In 2 verschillende roekenkolonies een 15 tal paartjes. Daarnaast enkele
overvliegende exemplaren verspreidt over Hortobagy
2 keer waargenomen. 1 in het zemplen gebergte en 1 nabij tiszavari
3 keer waargenomen in Hortobagy.
vrij algemeen
1 roepend exemplaar in een zompig beekdalletje tussen Tolsva en Erdobeny
3 keer gehoord in Hortobagy, waarvan 1 keer 's nachts over ons "appartement".
2 keer gehoord in Halasto-ho

Klein waterhoen 2 prachtige zichtwaarnemingen in Halasto-ho
Waterhoen
Kleine aantallen maar op diverse locaties waargenomen
Meerkoet
Algemeen

Kraanvogel
Grote trap
Steltkluut
Kluut
Kievit
Wulp

3 groepen waargenomen. Groep van 150 boven rietvelden tussen Timar en Balsa
(Tisza), groep van 170 boven de Bodrog en een kleinere groep van 15 in
Hortobagy
Op 1 locatie vanaf de "33" een verspreide groep van 8 exemplaren
Groepje van 4 nabij Tiszalok en een grote groep van 30 nabij Haiduranas
2 exemplaren bij Tiszalok en 1 in Borsosi-to
vrij algemeen in Hortobagy. Ook waarnemingen nabij de Tisaz en Bodrog
1 waarneming van 2 exemplaren in Borsosi-to

Kemphaan
Grutto
Tureluur

Samen met de bosruiter meest voorkomende stelt. Zowel in Hortobagy als Bodrog
en Tisza
In Hortobagy vrij algemeen. Daarbuiten alleen nabij Haiduranas
In Hortobagy vrij algemeen.

Bosruiter
Zwarte Ruiter
Oeverloper
Kokmeeuw

Samen met de kemphaan meest voorkomende stelt. Zowel in Hortobagy als
Bodrog en Tisza
1 exemplaar nabij Haiduras
1 exemplaar op de Hernad flotplains
Grote kolonie in Halasto-ho. In Hortobagy algemeen. Daarbuiten kleine aantallen
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2 zwartkopmeeuwen tussen kolonie kokmeeuwen in Halasto-ho. Meerdere keren
vermoedelijk zelfde koppel waargenomen. 1 keer roepend over slaapplek in
Zwartkopmeeuw Hortobagy
Enkele keren waargenomen. Grootste groep van 25 nabij Haiduranas.
Geelpootmeeuw Voornamelijk onvolwassen vogels
Dwergmeeuw
2 tussen kolonie kokmeeuwen in Halasto-ho. Groep van 15 ook in Halasto-ho
Visdief
3 keer waargenomen. 2 individuen en 1 keer 2 vogels. Alle in Halasto-ho.
Zwarte Stern

Vrij algemeen. Vooral in Hortobagy. Echter minder waargenomen dan de ander
moerassterns

Witwangstern

Algemeen. Vooral in Hortobagy. Soms in gemengde groepen tot 250 met andere
moerassterns

Witvleugelstern
Houtduif
Rotsduif
Turkse Tortel
Zomertortel
Koekoek
Steenuil
Hop
Draaihals

Algemeen. Vooral in Hortobagy. Soms in gemengde groepen tot 250 met andere
moerassterns
Algemeen
Algemeen in Zemplin
Algemeen
Kleine aantallen maar op diverse locaties gehoord
Algemeen. Ongekende aantallen voor nederlandse begrippen
3 keer waargenomen op vervallen gebouwtjes. Alle in Hortobagy
Kleine aantallen maar op diverse locaties gezien
Vrijwel dagelijks gezien of gehoord.

Zwarte specht
Groene Specht

4 tal waarnemingen, waarvan 2 in de omgeving van Zemplen en 2 in nabij de
Tisza
Enkele keren gehoord en gezien

Syrische bonte
specht

3 tal waarnemingen. 1 nabij Hortobagy op een telefoonpaal. In de plaats
Hortobagy en 1 nabij de Tisza

Grote Bonte
Specht

Vooral in Zemplen algemeen.

Kleine bonte
specht
Veldleeuwerik
Kuifleeuwerik

slechts 1 maal waargenomen in de Zemplen hills
In Hortobagy algeem. Daarbuiten slechts enkele keren gezien
Vrij algemeen

Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Boompieper

In hortobagy bij nestwand een kolonie nabij bijeneter infobord (aan de "33"),
daarbuiten slechts enkele waarnemingen
Algemeen
Algemeen
Nabij Tokaj 2 maal waargenomen.

Witte
Kwikstaart

Algemeen

Zeer opmerkelijke donkere kwik. Er zijn foto's van gemaakt en deze worden
Rouwkwikstaart onderzocht.
Gele Kwikstaart Algemeen
Grote Gele
Kwikstaart
Winterkoning

1 maal waargenomen in het Zemplingebergte
Enkele keren gehoord en waargenomen
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Roodborst
Nachtegaal
Blauwborst

Enkele keren gehoord en waargenomen
Zeer algemeen
3 keer waargenomen. Alle in Halasto

Zwarte
roodstaart
Paap
Roodborsttapuit
Tapuit

Vrij algemeen
Kleine aantallen maar op diverse locaties gezien
Algemeen
5 keer waargenomen In Hortobagy

Zanglijster
Merel

Enkele keren gehoord en waargenomen. Vooral in de omgeving van het
Zemplengebergte daarbuiten zeer weinig
Algemeen. Vooral in dorpjes en steden

Sperwergrasmus Kleine aantallen maar op diverse locaties gezien en gehoord
Zwartkop
Zeer algemeen
Braamsluiper
Algemeen
Grasmus
Rietzanger

Wellicht net gearriveerd vanuit zuidelijke streken. Namelijk alleen de laatste 2
dagen op diverse locaties gezien en gehoord.
Zeer algemeen.

Zwartkop
rietzanger
Snor
Krekelzanger

Prachtige waarneming van 2 exemplaren in Halasto-ho.
Kleine aantallen maar op diverse locaties gehoord
2 maal gehoord. 1 maal nabij Tokaj en 1 maal in Hortobagy

Sprinkhaan
zanger
Kleine Karekiet
Grote Karekiet

Kleine aantallen maar op diverse locaties gehoord
Kleine aantallen maar op diverse locaties gehoord
zeer algemeen. Tienvoudig ten opzicht van de kleine.

Fluiter

Vooral in Zemplen algemeen. Echter ook enkele verspreide waarnemingen over
Hortobagy en omgeving

Fitis
Tjiftjaf
Goudhaan

Slechts in het eerste deel van onze reis enkele keren gehoord. Vreemd genoeg in
Hortobagy geen enkele keer.
Algemeen
2 keer gehoord in (de omgeving van) het Zemplen gebergte

Bonte
vliegenvanger

2 keer gezien in Hortobagy

Withals
vliegenvanger
Koolmees
Glanskop
Matkop
Zwarte mees
Pimpelmees

5 tal keer gehoord en of gezien in (de omgeving van) het Zemplen gebergte
Kleine aantallen maar op diverse locaties gezien
2 keer waargenomen in het Zemplengebergte
1 keer waargenomen in het Zemplengebergte
3 keer waargenomen in het Zemplengebergte
Ook van deze mees slechts enkele waarnemingen verspreid over de reis

Witkop
Staartmees
Baardman
Buidelmees

3 groepjes van enkele vogels
Algemeen in rietvelden
Een tiental waarnemingen. Zowel nabij de Bodrog de Tisza als in Hortobagy
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Boomklever

Enkele waarnemingen

Taiga
Boomkruiper

Eenmaal waargenomen nabij de Tisza

Grauwe
klauwier
Ekster
Gaai
Kauw
Roek
Bonte kraai
Raaf
Spreeuw
Wielewaal
Ringmus
Huismus
Kneu
Vink
Groenling
Putter

Algemeen
Zeer algemeen
Enkele waarnemingen
Kleine aantallen maar op diverse locaties
Algemeen
Algemeen
Vrij algemeen in het Zemplingebergte
Zeer algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Kleine aantallen maar op diverse locaties
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Europese
Kanarie

Algemeen in de omgeving van het Zemplingebergte. Daarbuiten enkele
waarnemingen in dorpjes

Appelvink
Rietgors
Geelgors
Grauwe Gors

In de omgeving van het Zemplingebergte opvallend algemeen. Daarbuiten slechts
enkele keren waargenomen
Enkele waarnemingen
Algemeen
Algemeen
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