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KNNV reis 2008 Hongarije 
 

INLEIDING 
 
Het reisgezelschap bestond uit twaalf KNNV’ers en KNNV-reisleider Dirk Maas. We zijn per 
trein naar Budapest gereisd, alwaar een Hongaarse bus met chauffeur op ons stond te wach-
ten. De hele reis hadden we de beschikking over deze comfortabele bus, met prima chauf-
feur. 
We verbleven in Farm Lator, een onderkomen waar de Nederlandse bioloog Rob de Jong en 
zijn vrouw Barbara gasten uit binnen- en buitenland ontvangen. Wij kregen keurige apparte-
menten voor twee personen, en de maaltijden werden opgediend in de gezellige eetzaal in het 
huis van Rob. Bij de bereiding en het opdienen van de maaltijden werd Barbara bijgestaan 
door dames uit het dorp.  
De eetzaal was tegelijk een leeszaal met honderden leesboeken maar ook enorm veel biolo-
gisch naslagmateriaal. Heerlijk om je vondsten te kunnen determineren met inlandse flora’s en 
vogelboeken. 
 
Rob de Jong ging de meeste dagen als gids met ons mee op excursie. Hij was zeer goed op de 
hoogte van de natuur in de omgeving en wist precies de juiste plekken aan te wijzen waar je 
bepaalde vogels of vlinders kon waarnemen. 
Farm Lator bevindt zich aan de rand van het Bükkgebergte, een bijzonder rustige streek die 
een goede uitvalbasis bleek voor talloze mooie expedities. Naast het huren van een apparte-
ment bestaat ook de mogelijkheid om op Farm Lator te kamperen in de boomgaard. 
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WOENSDAG 21 MEI EN DONDERDAG 22 MEI  
 
Ruim op tijd stonden de deelnemers die uit Amsterdam zouden vertrekken klaar op het CS. 
De trein vertrok een half uur te laat (ca 17:35 uur) en de wagons stonden niet in de aangege-
ven volgorde. Dat gaf problemen op de stations van Utrecht en met name Arnhem, waar enke-
le deelnemers moeite hadden de juiste wagon te vinden en tijdig in te stappen. 
’s Nachts werd de achterstand ingehaald, zodat we voor de overstap in Wenen ruim de tijd 
hadden. 
Bij aankomst in Budapest stond onze chauffeur met een bordje “Farm Lator”gereed. Hij pas-
te even op onze koffers en tassen terwijl de deelnemers op het station Hongaarse Forinten 
uit de “muur” haalden. 
Onderweg gebruikten we een lunch bij een tankstation en om goed 16:00 uur arriveerden we 
op Farm Lator, waar we hartelijk werden verwelkomd door Rob en Barbara de Jong. De ka-
mers werden verdeeld en de tuin en omgeving verkend: Appelvinken en Groene specht, of was 
het een Grijskopspecht ? 

Dirk Maas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

station Wenen 

Bagage inladen in het 
aanhangertje  voor het 
station in Boedapest           
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VRIJDAG 23 MEI – EXCURSIE 1 
 
’s Morgens om 9 uur vertrok de groep o.l.v. Rob de Jong voor een “rustige” excursie, lopend 
naar het dorpje Lator. Het weer was vrij zonnig, windstil en het was circa 20°C. Eerst namen 
we een kijkje in de boomgaard (achter het huisje van Koos en Koos). Rob wees ons op de nest-
holtes van de Kleine en de Middelste bonte specht. Daarna waren de floristen druk bezig met 
het bekijken van de ruige bermen langs de weg naar het dorp. 
Grote plekken met Rode 
pekanjer pronkten op de helling. 
Opvallende planten waren 
Pijpbloem, Boksdoorn, Veldsalie 
en Harig zenegroen. Daarna 
gingen we omhoog langs een 
schitterend paadje met 
afwisselende begroeiing en veel 
vlinders. Uiteindelijk kwamen we 
op een hoogvlakte, een voormalig 
weidegebied. Doordat beweiding 
nu niet meer plaats vindt, dreigt 
het te verbossen. Gelukkig is het 
onlangs weer eens gemaaid: volop 
bloemen! Het was een prachtige 
plek voor een koffiestop. De vogelaars ontdekten de Slangenarend! Helaas betrok het weer en 
begon het zachtjes te regenen. We stapten dus op en vervolgden onze weg. We kwamen om 
13.15 uur bij Farm Lator aan en nuttigden daar onze lunch onder het afdak. 
 
Om 14.15 uur vertrokken we per 
bus naar het noorden het bos in, 
slagboom door, het park in. Bij 
de slagboom stond een soort 
parkwachter en het leek erop 
dat zijn taak voor die dag alleen 
maar bestond uit het open- en 
dicht doen van de slagboom voor 
onze bus. Wat een baantje…. 
In het mooi gevarieerde loofbos 
groeide de plantenlijst 
aanzienlijk. Helaas begon het 
steeds nadrukkelijker te 
regenen. We scoorden nog een 
prachtige Vuursalamander die 
over het glibberige bospad 
schuifelde. 
Daarna reden we met het busje 
verder om in een prachtig stuk beukenbos te zoeken naar de Oeraluil. Die liet zich al snel ho-
ren en zien (Rob wist waar we moesten zijn) en met behulp van de telescoop heeft iedereen 
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hem goed kunnen gadeslaan. Ook de 
Withalsvliegenvanger was daar druk bezig met het 
verzorgen van zijn broedsel.  
De regen was inmiddels gestopt en door de zon 
warmde de bosrand snel op zodat we nog een paar 
leuke vlindersoorten konden scoren, zoals 
Sleutelbloemvlinder, Bont dikkopje en Zilveren 
maan. 
Terug (via de slagboom) om 18.00 uur. Het eten 
stond om 18.30 uur voor ons klaar. Het bleef die 

avond jammer genoeg buiig. 
 

Ina Marbus-Hotho 
 
ZATERDAG 24 MEI - EXCURSIE 2 
 
We vertrekken om 9 uur maar al voordat we in het 
busje stappen ontdekken we in een ongemaaid 
stukje op het erf twee fraaie exemplaren van 
Echium rubrum, een Slangenkruid die op de rode 
lijst staat. Een fraaie niet te determineren 
sluipwesp kruist ons pad. Het is bewolkt maar het 
zonnetje doet pogingen door te breken, alle voorte-
kenen wijzen op een geslaagde dag. 
Even later sleurt het busje ons met een sneltrein-
vaart door dorpjes naar het zuiden in de richting 
van de voorrangsweg. Huisjes in verschillende 
kleuren, hellingen met rode Pekanjer en witte 
Knolsteenbreek snellen voorbij. 
We wenden ons op de voorrangsweg naar het 

zuidwesten, door een vlakker landschap met bolvormige metalen watertorens en velden met 
mais, tarwe en gerst. Roze rozenbosjes, witte Olijfwilg en Eik sieren de berm. We draaien 
noordwaarts en stoppen tenslotte aan het uiterste einde van het dorpje Tard. 
We worden verwelkomd door Kwartel, Krekelzanger en intens Gele morgensterren, die ieder-

een aanvankelijk houdt voor de Oosterse 
morgenster, maar waarover later twijfels rijzen. 
Overal is de Grauwe gors te horen, Roodborst-tapuit, 
Grasmus en Europese kanarie presenteren zich. Een 
Draaihals vliegt zonder op of om te kijken voorbij. 
Langs het pad probeert Pijlkruidkers hardnekkig 
aandacht te krijgen. Tevergeefs: niemand vind de 
plant mooi. Intussen klinkt het liefelijke geluid van 
de bescheiden Wielewaal. Ook de Zwartkop laat zich 
horen en af en toe klinkt het gerasp van de Kwartel-
koning.  

Echium rubrum 
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Een, in een trekkerspoor verdronken, of platgereden Mol ontsnapt niet aan onze waarnemin-
gen. Bij een rietbosje laat een Grote karekiet zijn krachtig liedje horen, maar Grauwe klau-
wier en Sperwergrasmus eisen ook onze aandacht op. 
 

We lopen een stukje in de richting van een 
zandafgraving waarin een groot aantal gaten is 
waar te nemen. Er zwermen een tachtigtal vogels 
rond, Bijeneters! Op enige afstand, om de rust 
niet te veel te verstoren, nemen we deze 
prachtige vogels waar. Niet door de Bijeneters 
bezette holen zijn in gebruik bij Spreeuwen, die 
zich weinig aantrekken van hun deftige buren. 
Een bijzondere ervaring zoveel van deze 
prachtige dieren hier bijeen te zien.  
 
Tenslotte trekken we verder het weidegebied in 
en genieten van een lange wandeling met een 
schat aan wilde planten en als krenten in de pap 
vele soorten vlinders. Heideblauwtje, Knoopkruid-
parelmoervlinder, Boswitje, Tweekleurig Hooi-
beestje, Grote Vuurvlinder, Aardbeivlinder, Vet-
kruidblauwtje, Roodstreephooibeestje, Oranje 
Luzernevlinder, Sleutelbloemvlinder en zelfs een 
eierleggende Koningspage brengen de fotografen 

onder ons vele malen op de knieën. 
Natuurlijk vergeten we ook de plantensoorten in dit fraaie stroomdal niet, maar er zijn er te 
veel om de beschrijving boeiend te houden en ik wil me beperken tot werkelijke toppers, zoals 
Clematis integrifolia, Iris spuria, een witte silene, Silene viscosa, de witte Salvia austriaca en 
later de zeldzame rode Graslathyrus, een bescheiden eenjarige. Dat alles vaak in een zacht-
gele achtergrond van Grote Ratelaar, Wilde Margriet en het intense blauw van de Veldsalie.. 

Wie de volledige plantenlijst wil raadplegen kan zich te 
goed doen op de soortenlijst die Koos Ballintijn heeft 
samengesteld. 
 
Zwarte Ooievaar, Wespendief en de Syrische Bonte 
Specht kruisen ons pad.  
Plotseling is er opwinding. Een fraai Boomkikkertje is op 
een blad ontdekt en poseert voorbeeldig voor de 
camera's. 
Natuurlijk krijg je van alle inspanningen en emoties trek 
en onder het gekoer van Zomertortels verorberen we 
een deel van ons meegenomen brood.  
 
Juist voorbij het midden van onze tocht, waarbij we een 
klein stroompje zijn gepasseerd en een paar heel grote 
wilgen pauzeren we weer en gaat Rob, onze gids, op zoek 

Salvia austriaca 
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naar de Oehoe, de grootste Europese uil. Als hij terug komt gaan we op pad om na enkele hon-
derden meters inderdaad het geheimzinnige donkere geluid van deze grote uil te horen. Hij 
laat zich echter niet zien. Wel zien we grote hoeveelheden van de Gewone Vogelmelk en veel 
bossen bladeren van Herfsttijloos. 
Links van ons zien we een helling fraai gegarneerd met een van de Stipa-soorten. 
Kort voordat we terugkomen op ons uitgangspunt vinden we 
in trekkersporen waarin water staat fraaie Vuurbuikpadjes. 
Ze blijken echter te spotten met ons gevoel voor orde en 
combineren lustig de vlekkentekening van de Gele 
Vuurbuikpad met de kleur van de Oranje Vuurbuikpad. Zulk 
gedrag past natuurlijk niet in het bijzijn van systematici. 
 
Om 14.00 bereiken we na een onvergetelijke wandeling 
weer “ons” busje. We genieten er nog even na en stappen in 
voor een korte rit naar het plaatsje Bükkzérc, in een 
naastgelegen dal, waar we om 14.45 onze tweede wandeling  
beginnen. 
We lopen over een pad langs een graanveld, met een mooie 
garnering van een paars-rode wikke, die later Vicia 

pannonica blijkt te heten. Ook de Zomeradonis 
steekt er haar vuurrode kopjes omhoog, samen 
met Klaproos en Gewone ridderspoor. 
 
Na nog meer van dit soort moois te hebben 
genoten bereiken we een hellinkje. Na enig geklau-
ter is iedereen enthousiast aan het fotograferen, 
kijken of determineren. Het blijkt een botanisch 
schatkamertje te zijn. De Bruine orchis bloeit er 
en het Soldaatje. Het Venusschoentje is al 
uitgebloeid, net als Wildemanskruid, Anemone 
sylvestris en de Voorjaarsadonis, maar de 
Vuurwerkplant bloeit volop samen met de nietklim-
mende Clematis recta. Een andere topper is Iris 
variegata. Zo zou ik nog even kunnen doorgaan, 
maar voor volledigheid verwijs ik naar de 
soortenlijst. Ook hier natuurlijk weer vlinders, 
waaronder Dwergblauwtje, Akkerparelmoervlinder 
en Boswitje. 
Vermoeid en voldaan dalen we tenslotte af richting 
bus, na een wondermooie dag van deze reis. 
 

Johan van der Hoek 
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ZONDAG 25 MEI - EXCURSIE 3 
 
Een stralende dag die goed begon met het vinden van een Aesculaapslang, die uit een boom 
kroop en Keizerarenden die cirkelden boven het bos. Na het ontbijt om 11 uur de bus in. 
De route ging via Saly-Bühkábrány-Mezönyárád bij Mezökerestes het land in naar het noor-
delijke deel van de Hortobágy. Onze eerste grote stop was bij een verlaten Colchoze, be-
staande uit zeer grote lage schuren met soms een enkele wooneenheid aan één van de einden. 
Bijna verlaten, was het ook vervallen. Veel planten groeiden tussen de richels. De muren waren 
opgetrokken van steen en uit vierkanten brokken klei met stro. Hoeken begroeid met Witte, 
Rose Roos of Vlier. Een houten kapotte schuur met een dode boom ervoor trok de aandacht 
van de vogelaars. Hier zaten o.a. Groenlingen en Putters. Op het dak een Steenuil die zich 
goed liet zien.  
Vogels vlogen de schuur in en uit; er was voer gestrooid. ’t Was zitten en kijken. In de lunch-
pauze zagen we Kuifleeuwerik over de weg rennen en vogels badderen in een plas met o.a. een 
Tapuit. Ook een Klapekster is gezien. Om 14.10 uur kwam de bus en we maakten kennis met 

Janos, onze gids vandaag. Met hem gingen we de Puszta 
in, op zoek naar Grote en Kleine Trappen. We liepen over 
veel klavers.  
Onderweg even halt gehouden voor o.a. een Hop en 
Kraanvogels. De Wielewaal liet zich horen. Een Bruine 
Kiekendief zweefde boven het warme land.  Ook stopten 
we op enige afstand van een hoogspanningsmast waar 
bovenin een nestkist was geplaatst voor de Sakervalk. 
Dankzij de telescoop zagen we deze vogels en ook nog 
een jong boven in de mast. 
Tegen het eind van de middag, kwamen we aan de 
“Trappen-plaats”. We hadden geluk; we zagen ze eerst in 
de verte midden in een Luzerneveld. Even later op een 
andere plaats. Wat dichterbij, liep een prachtig 

exemplaar te pronken. Zijn mooie kleuren waren goed te zien. We hebben een tijd staan kij-
ken. Daarna ging het naar een broedplaats van de Roodpootvalk, Jammer genoeg weinig exem-
plaren gezien. Wel een jong dat gevoerd werd. Toen pakte een regenwolk zich samen boven de 
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Puszta, een majestueus gezicht, en regende uit toen we in de bus zaten. Na ruim een uur rij-
den waren we om 20.00 uur op onze stek en schoven we aan voor een heerlijke soep. 
 

Roos Cremers-Roes en Cary Wollenberg 
 
MAANDAG 26 MEI - EXCURSIE 4 
Deze dag stond een speciaal stukje van 
het Bükkgebergte op het programma. Het 
vertrek met de bus was om 9.30 uur- iets 
later dan gebruikelijk omdat het de vori-
ge dag wat laat was geworden.  
We reden nog maar een paar honderd 
meter op de bosweg of Rob vroeg de 
chauffeur te stoppen: hij had een Rood-
bandparelmoervlinder gezien. En 
inderdaad: even later zagen wij het 
beestje op de bladeren in de zon. 

De volgende stop was bij een driesprong. Hier 
was een kruidenrijk open terrein met bloeiende 
Meidoorn: Lofotisztas. We kregen royaal gele-
genheid rond te kijken en te fotograferen. Er 
bloeiden veel viooltjes, vogelmelk en 
kruisbladwalstro. Er waren grote aantallen 
Voorjaarserebia en Zilveren Maan op de bloemen 
te zien. 
Over een slingerende weg reden we naar 
Répáshuta. Opvallend waren de massaal 
bloeiende Bosvogeltjes langs de weg op de 
boshelling. In het centrum stapten we uit en 
liepen een weg af die in een soort beekdal 
overging. Er vlogen Oranjetipjes  en Zwarte 
apollovlinders.  
Langs het stroompje zaten een paar Grote gele 
kwikstaarten. Een vleermuiskadaver hing op een 
onbereikbare plaats. Langs de wegkanten 
onderaan de hellingen stonden o.a. Steenbreek-
varen en Bleke schubwortel. Om 13.30 waren we 
weer terug in het dorp, nadat 
we een Esculaapslang van 1½ 
meter hadden geholpen met 
oversteken….. 
Vanwege de tijd zochten we 
buiten het dorp een 
picknickplek.  
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Tijdens de picknick vlogen er Dambordjes 
rond.  Na het eten kozen we een pad 
hellingafwaarts dat leidde naar een open 
gebied: Nagy mezo. Langs het bospad leek 
even een Grote keverorchis te staan, maar 
vermoedelijk was het toch een nachtorchis. 
Het Nagy mezo is een groot 
kalkgraslandterrein met Jeneverbessen, 
glooiend en veel dolinen. Het niveau ligt op ± 
800 meter. Daarom gaven de 
natuurverschijnselen wat meer een voor-

jaarsbeeld. Er vlogen Orantip en Gele 
Luzernevlinder. De plantenwereld was heel 
rijk met als specialiteit: Blauwe Iris. Ook 
stond er veel Kruisbladgentiaan. 
Om 16.00 uur waren we weer bij de bus en 
volgden we dezelfde slingerweg 
huiswaarts. 
Een onderbreking was vlak voor Répáshuta 
een bezoek aan een kalkbrandersoven. Een 
oude oven was leeg en een nieuwe werd nog 
volgeladen met kalkbrokken. Rob 
verklaarde het proces en met alle 
atttributen was duidelijk voor te stellen 

hoe dit ongezonde klusje geklaard werd. 
Bij Bükkzenthereszt namen we weer de bosweg en arriveerden tegen 18.00 uur op Farm Lator. 

 
Jan Marbus 

 
DINSDAG 27 MEI - EXCURSIE 5 
 
Om 9:30 uur vertrokken we naar Hor-
tobadgyi. Onderweg werd net ten zuiden 
van Szentistván even gestopt en de 
omgeving afgezocht naar Keizerarenden 
die daar in de buurt een nest hadden. Er 
werden weliswaar ver weg 2 grote vogels 
waargenomen, maar determinatie was door 
de grote afstand niet mogelijk. 
Om goed 10 uur arriveerden we bij de 
visvijvers van Hortobágy-Halastó waar een 

smalspoortreintje – vroeger gebruikt voor het vervoer van visvoer – ons een eind het gebied 
in bracht. Vanaf het laatste stationnetje liepen we vervolgens bij prachtig zonnig weer naar 
de eerste uitkijktoren. Onder het genot van een kopje koffie werden al veel bijzondere vo-
gelsoorten gezien zoals: Buidelmees, Baardman, Dwergaalscholver, Kwak, Ral-, Blauwe, Purper-
, Grote en Kleine zilverreiger. 
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Ook op de tweede toren lieten 
Buidelmees, Dwergaalscholver en 
Purperreiger zich heel mooi zien. In 
één van de visvijvers werden ook 2 
Roodhalsfuten gezien. 
De vogelhut aan de zuidkant van de 
meest noordelijke visvijver gaf een 
prachtig uitzicht op verschillende 
Purperreigers en een tiental Grote 
Zilverreigers die voedsel zochten in 
een uitgestrekt veld van 
Watergentiaan. Daarin bevonden zich 
ook 4 prachtige Geoorde futen en 

diverse Tafeleenden. Achterin, aan de rietrand stonden 35 Kraanvogels die hier in de trektijd 
massaal overnachten. Op en rond eilandjes in de vijver zagen we Aalscholvers, Wilde eenden, 
Slobeenden, Zomertalingen en ca 100 Lepelaars. Krooneenden zagen we jammergenoeg niet. 
Onderweg naar de hut lieten 2 Zeearenden (1 adult en 1 juveniel) zich al cirkelend bewonde-
ren en zagen we een ♀ Grauwe klauwier op het pad bezig met een grote zwarte kever. Op de 
terugweg vonden we alleen kop en poten van de kever. 
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Na de visvijvers werd een bezoek gebracht aan het bezoekerscentrum van het Nationale Park 
in Hortobágy waar op de plaatselijke markt eindelijk wat forinten konden worden besteed. 
Om 15:00 uur hadden we daar een afspraak met een plaatselijke gids Sjandor die ons meenam 
naar een kolonie Bijeneters en Oeverzwaluwen bij Kócsúfalu net ten noorden van weg nr. 33. 
Wat zijn die Bijeneters toch adembenemend mooi zowel qua verenkleed als gedrag. Een paar 
honderd meter westelijker kregen we enkele prachtige en sierlijke Roodpootvalken in de tele-
scopen. Hier zat een kleine kolonie in het bosje. 
Een rit over de puszta westelijk hiervan, op zoek naar Scharrelaars leverde alleen prachtige 
beelden op van het unieke landschap met zijn enigszins golvende grasvlakten en karakteristie-

ke stallen (wit, laag, rieten daken en hoge 
bliksemafleiders) op de hogere delen. 
Net ten zuiden van Kócsújfalu gingen we 
vervolgens op zoek naar Grote trappen. 
Vanaf een prehistorische grafheuvel bij 
Gyöngytanya zagen we uiteindelijk 7 ♂♂ en 
1 ♀ en een prachtig voor ons balancerende 
♂ Grauwe kiekendief. 
Tenslotte reden we ten oosten van het 
dorp Nagyiván het reservaat in en vonden 
daar diverse zingende Waterrietzangers, 
die pas rond een uur of zes gaan zingen.  
Op de  steppe hier vonden we planten die 

typisch zijn voor de alkaline omstandigheden hier zoals Plantago schwarzenbergiana en Limo-
nium gmelini. 
Op de terugreis zagen we langs de doorgaande weg in het dorp Nagyiván meer dan 15 ooie-
vaarsnesten op electriciteitspalen , een prachtig gezicht. 

Dirk Maas 
 
WOENSDAG 28 MEI - EXCURSIE 6 
Voor het ontbijt gingen wij met Rob eerst bekijken wat de nachtvlinderval aan vlinders had 
opgeleverd.   
Spanners: 
Iepentakvlinder 
Wilgenspikkelspanner 
Oostelijke lieveling 
Porceleinvlinder 
Walstrospanner, 
Seringenvlinder, 
 Paarsbandspanner (Rhodostrophia 
vibicaria) 
Tandvlinders: o.a. Brandvlerkvlinder 
Eenstaartjes:  Berkeneenstaartje 
Beren:  Roodbandbeer 
Pijlstaarten:  Klein avondrood. 

Klein avondrood

     14 



 
 

 KNNV reis 2008 Hongarije   
 
 

Verder vonden we in de boomgaard nog 
het vrouwtje van het Vliegend hert. 
 
Na het ontbijt bracht het busje ons naar 
een bos- en bergweidengebied ongeveer 
2 km ten noordoosten van Cserépfalu, 
dat ten westen van Farm Lator 
ligt.                  
We begonnen de wandeling in een 
bergweide-/parklandschap met dikke 
eiken. De vlinderaars werden weer 
helemaal gelukkig door alles wat hier 
rondvloog dankzij de vele bloemen en 
planten die hier voorkomen. We zagen de 

Koningspage, de Roodbonte parelmoer, de Kleine parelmoer, de Akkerparelmoer, de Veldpa-
relmoer en de Oranje parelmoer. de Voorjaarserebia, de Zwarte apollo, de Gehakkelde aure-
lia, het Icarusblauwtje, het Heideblauwtje en het Dwergblauwtje, De Gele of de Zuidelijke 
lucernevlinder, het Hooibeestje en het Resedawitje. Ook nog het Boterbloempje, een span-

nertje (nachtvlinder). 
  
Er trekt hier een herder rond met een 
kudde grijze koeien om er voor te zorgen 
dat de bergweiden niet dicht groeien. We 
kwamen ze dicht bij de beek tegen. 
De herder met een toefje stipa op z'n hoed. 
Bij de beek vloog het mannetje van de 
Platbuik (libel). De Kleine watersalamander 
werd ontdekt. Er vlogen ook waterjuffers, 
o.a. de Azuurjuffer. Een kleine Ringslang 
stak zijn kopje uit tussen de waterplanten 
bij een plasje. 

 
's Middags gingen we met Barbara Eger 
bekijken. We bezochten de dom  (de op 
een na grootste van Hongarije ) met 
prachtige plafondschilderingen. Daarna 
het in 1795  opgerichte  "Lyceum", die 
eigenlijk een universiteit had moeten 
worden, een enorm gebouw in de stijl van 
de late barok met een toren  van 53  m 
hoog,  waarin  een sterrenwacht  en  een 
sterrenkundig museum. Het ging ons om de 
oude   bibliotheek met heel oude boeken 
en  een prachtige plafondschildering . Een 
kapel  die  toevallig  open  was  voor 

 publiek  mochten  we ook nog bekijken. Allemaal heel mooi. 
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Na al deze cultuur waren we aan een terrasje toe. 
Het laatst bezochten we de markt, waar Barbara wat in zuur ingelegde groenten insloeg  voor 
de avondmaaltijd. 

  
Tineke Leeflang 

 DONDERDAG 29 MEI- EXCURSIE 7  
  
De laatste dag. De groep splitste zich in tweeën. De meeste mensen gingen met Dirk mee naar
de Tisza en nog wat andere plekken. Drie personen, Johan, Koos van de plantjes en onderge-
tekende, gingen met Rob mee om bloemen en vlinders te bekijken op de hellingen van het Buk-
kgebergte in de buurt van Asottfa-Tetöbykisgyor. Eerst even rondgeken op een hoogvlakte, 
koffie gedronken in plaatsje onderweg en daarna de kalkhelling op. 
Eerst wat bos, daarna hoog gras met allerlei bloemen, verspreid staande struiken en/of bo-
men. Dit was de enige dag waarop we echt wat moesten klimmen en afdalen. Dat zou hij niet 
meer doen als hij zo oud was zei Rob. Verder vond hij dat hij hier maar weinig vlinders had 
gezien.  Maar voor ons was het heel wat:  
Tweekleurig hooibeestje  
Roodstreephooibeestje  
Klaverblauwtje  
Heideblauwtje  
Kroonkruidblauwtje  
Vetkruidblauwtje  
Icarusblauwtje  
Oostelijk klein thijmblauwtje 
Groentje  
Pruimenpage 
Aardbeivlinder 
Groot dikkopje  
Groot geaderd witje  
Boswitje.  
Voorjaarserebia  
Zuidelijke pijpbloemvlinder  
Distelvlinder  
Boterbloempje. 
Het was een mooie laatste dag, die we besloten met het 
buiten gebruiken van de gezamenlijke maaltijd.  

                            
 Tineke Leeflang 

 
DONDERDAG 29 MEI - EXCURSIE 8  
 
Bestemming noordrand van de kleine Hortobagy en de ooibossen langs de Tisza. 
Met een kleinere groep gingen wij met de bus op stap. Onderweg zagen wij nog een  
Zwarte ooievaar. 
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Langs de noordrand van het natuurreservaat de kleine Hortobagy verwachtten wij de Schar-
relaar te zien. Voor deze prachtige vogel zijn daar nestgelegenheden gemaakt. Wij kregen 
hem inderdaad in beeld, maar niet zo goed als wij hem eerder gezien hadden. 

Wel konden wij heel goed een Kleine 
klapekster waarnemen, die net als een 
valkje in de lucht stond te bidden. Wij 
zagen hem af en aan vliegen naar een nest 
in de bomen. 
En op de grond zagen wij graafbijtjes hun 
nestjes in en uit vliegen. De Zwarte ooie-
vaar liet zich ook weer zien. 
Op de puszta groeiden uiteraard weer veel 
grassoorten en andere eerder 
waargenomen soorten. Nieuw zagen wij 
Rood guichelheil. 
Daarna reden wij door naar de Tisza. 
Onderweg veel akkerland, grasland, veel 
zonnebloemenakkers en ook uitgestrekte 
boomgaarden. En weer veel verlaten 
boerderijen. In de dorpjes prachtige 
hekken langs de erven van de huizen en 
veel ooievaarsnesten. 
 
Bij de Tisza aangekomen staken wij met 
een veerboot over. De boot maakte 
gebruik van een schoepenrad. De bus en 
onze chauffeur gingen niet mee over. 
Aan de overkant gebruikten wij onze lunch 
op de rivierdijk. Prachtig uitzicht. En een 

sprong terug in de tijd. Het hooi werd opgehaald met paard en wagen. Er kwam een Boomvalk 
langs en Ooievaars liepen vlakbij te foerageren. Jammer dat de dijk net gemaaid was. 
Wij wandelden terug om via een kampeerterrein het ooibos in te lopen. Op het hek van het 
terrein zaten een paar Boomkikkers, die zich rustig lieten fotograferen. 
 
Het ooibos bleek niet zo aantrekkelijk. Er was veel kaalslag en de aanplant was erg eentonig. 
Bij een plasje zaten de Grote en de Kleine zilverreiger en ook de Zwarte ooievaar kwam weer 
even langs. 
Verder zagen wij een Weerschijnvlinder, een grote libel  (Aeschna isoceles) en een IJsvogel. 
Gehoord werden de Kleine bonte specht, de Krekelzanger en de Koekoek. 
Wat de planten betreft vielen op: de Grote waterweegbree, de Beekpunge en de Late stekel-
noot , Gele lis en Blaartrekkende boterbloem.  
Toen het pad te modderig werd keerden wij terug. Bij de kiosk van de camping zaten nog een 
paar Boomkikkertjes tegen het hout. Hoe hielden ze het vol tegen die gladde planken…. 
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Op de terugweg maakten wij nog een stop 
in een dorpje om hekken en ooievaars te 
fotograferen. 
’s Avonds heerlijk buiten gegeten. Tot slot 
werden wij door Rob nog getrakteerd op 
een glaasje palinka. 

 
Willy Bijl 

 
 
 
 
TERUGREIS VRIJDAG 30 MEI EN ZATERDAG 31 MEI 
 
Aan het eind van de ochtend van 30 mei leverde onze chauffeur ons af op het station Keleti in 
Budapest. We brachten onze bagage naar het bagagedepôt en namen vervolgens de metro 
naar het centrum van Budapest. 
Daar liepen we een stuk langs de 
Donau en tot halverwege de oude 
brug. Vandaar hadden we een 
mooi uitzicht op o.a. het 
parlementsgebouw en andere im-
posante gebouwen.  Ook de plek 
waar de weg over de brug een 
tunnel in gaat, en waar bij de 
Russische inval in 1956 
heldhaftig verzet is geboden, 
was goed te zien. 
In het centrum werden de vele in 
Jugendstil en Art Deco opge-
trokken gebouwen bewonderd. 
Eén van de mooiste voorbeelden 
hiervan is restaurant Gerbeaud aan de Vorosmarty ter. 
Daar werd de dorst gelest en gebruik gemaakt van de wc om tegelijkertijd het interieur-in-
stijl te bewonderen. 
Tijdig terug op het station werd pas 7 minuten voor vertrek bekend van welk station de trein 
naar Wenen zou vertrekken. Omdat het station volgepakt met mensen stond (vrijdagmiddag) 
en de trein precies aan de andere kant stond, moesten we ons nog haasten. 
De overstap in Wenen ging probleemloos. Halverwege de nacht moest in München een wagon 
met remproblemen vervangen worden hetgeen resulteerde in langdurig gerangeer en een ver-
traging van 3,5 uur. Desalniettemin kwamen alle deelnemers in de loop van de middag van 31 
mei weer gezond op het station van hun bestemming aan.  

 
Dirk Maas 
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Dodaars 
Fuut 
Roodhalsfuut 
Geoorde Fuut 
Kwak 
Grote Zilverreiger 
Blauwe Reiger 
Purperreiger 
Lepelaar 
Zwarte Ooievaar 
Ooievaar 
Ralreiger 
Knobbelzwaan 
Grauwe Gans 
Smient 
Krakeend 
Wilde Eend 
Zomertaling 
Slobeend 
Tafeleend 
Keizerarend 
Slangenarend 
Wespendief 
Zeearend 
Bruine Kiekendief 
Grauwe Kiekendief 
Blauwe kiekendief 
Havik 
Sperwer 
Buizerd 
Torenvalk 
Sakervalk 
Roodpootvalk 
Boomvalk 
Kwartel 
Fazant 
Waterral 
Kwartelkoning 
Meerkoet 
Kraanvogel 
Grote Trap 
Kievit 
Bonte Strandloper 
Wulp 
Tureluur 
Groenpootruiter 
Bosruiter 
Kokmeeuw 
Geelpootmeeuw 
Visdief 
Witwangstern 
Zwarte Stern 

Holenduif 
Houtduif 
Turkse Tortel 
Zomertortel 
Koekoek 
Oehoe 
Oeraluil 
Bosuil 
Steenuil 
Gierzwaluw 
Bijeneter 
Scharrelaar 
Hop 
Draaihals 
Grijskopspecht 
Groene Specht 
Zwarte Specht 
Grote Bonte Specht 
Middelste Bonte Specht 
Kleine Bonte Specht 
Syrische Bonte specht 
Kuifleeuwerik 
Veldleeuwerik 
Oeverzwaluw 
Boerenzwaluw 
Huiszwaluw 
Boompieper 
Gele Kwikstaart 
Grote Gele Kwikstaart 
Witte Kwikstaart 
Winterkoning 
Roodborst 
Nachtegaal 
Zwarte Roodstaart 
Gekraagde Roodstart 
Paapje 
Roodborsttapuit 
Tapuit     
Merel 
Zanglijster 
Krekelzanger 
Snor 
Waterrietzanger 
Rietzanger 
Bosrietzanger 
Kleine Karekiet 
Grote Karekiet 
Sperwergrasmus 
Braamsluiper 
Grasmus 
Tuinfluiter 
Zwartkop 

Fluiter 
Tjiftjaf 
Grauwe vliegenvanger 
Withalsvliegenvanger 
Baardman 
Staartmees 
Glanskop 
Zwarte Mees 
Pimpelmees 
Koolmees 
Boomklever 
Wielewaal 
Grauwe Klauwier 
Kleine Klapekster 
Gaai 
Ekster 
Kauw 
Roek 
Zwarte Kraai 
Bonte Kraai 
Raaf 
Spreeuw 
Ringmus 
Huismus 
Vink 
Europese Kanarie 
Groenling 
Putter 
Kneu 
Appelvink 
Geelgors 
Rietgors 
Grauwe Gors 
 
  Dirk Maas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Vogelwaarnemingen tijdens de diverse excursies 

Syrische Bonte specht 
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PLANTENLIJST  
vondsten tijdens de diverse excursies en in de nabije omgeving van ons verblijf. 
 
Deze uitgebreide soortenlijst (300 soorten!) is vooral te danken aan de kennis en volharding 
van Koos Ballintijn, die samen met een groepje floristen iedere avond aan het determineren 
was. Dankzij de bibliotheek van Farm Lator beschikten we over Hongaarse flora’s met afbeel-
dingen zodat we de inheemse en endemische soorten op naam brengen. De specifiek hongaarse 
soorten hebben we niet trachten te vertalen, maar alleen met de wetenschappelijke naam 
vermeld. 
 
 
Acer campestre Spaanse aak 
Acer platanoides Noorse esdoorn 
Acer tatarica   
Achillia spec.   
Actaea spicata Christoffelkruid 
Adonis aestivalis Zomeradonis 
Aegopodium podagraria Zevenblad 
Agrimonie eupatoria Gewone agrimonie 
Ajuga genevensis Harig zenegroen 
Alchemilla sp. Vrouwenmantel sp. 
Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree 
Alliaria petiolata Look zonder look 
Alnus glutionosa Zwarte els 
Alopecurus pratensis Grote vossenstaart  ?? 
Amorpha fruticosa 
Anacamptis morio Harlekijn 
Anagallis arvensis Rood guichelheil 
Anchusa officinalis Gewone ossentong 
Anemone nemorosa Bosanemoon 
Angelica sylvestris Gewone engelwortel 
Anisantha sterilis IJle dravik 
Anisantha tectorum Zwenkdravik 
Anthoxanthum odoratum Reukgras 
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid 
Anthyllis sp. Wondklaver sp. 
Aphanes sp Leeuwenklauw sp. 
Aquilegia spec.   
Arabis glabra Torenkruid 
Arenaria serpyllifolia Zandmuur 
Arrhenaterum elatius Glanshaver 
Artemisia maritima Zeealsem 
Artemisia vulgaris Bijvoet 
Arum maculatum Gevlekte aronskelk 
Asarum europaeum ansoor 
Asparagus spec. Asperge sp. 
Aster tripolium Zulte 
Ballote nigra ssp. meridionalis Stinkende ballote 
Bellis perennis Madeliefje 
Berberis vulgaris Zuurbes 
Brachypodium sylvaticum Boskortsteel 
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Brassica napus Koolzaad 
Briza media Bevertjes 
Bromus hordeaceus Zachte dravik 
Buglossoides purpurocaerulea Blauw parelzaad 
Caltha palustris Dotterbloem 
Campanula patula Weideklokje 
Campanula persicifolia Prachtklokje 
Campanula sibirica   
Capsella bursa-pastoris Herderstasje 
Cardamine bulbifera Bolletjeskers 
Cardamine impatiens Springzaadveldkers 
Cardaria draba Pijlkruidkers 
Carduus collinus   
Carduus nutans Knikkende distel 
Carex hirta Ruige zegge 
Carex vesicaria Blaaszegge 
Carpinus betulus Haagbeuk 
Centaurea sadleriana   
Centaurea triumfetti   
Chaerophyllum temulum Dolle kervel 
Chelidonium majus Stinkende gouwe 
Chenopodium album Melganzevoet 
Cichorium intybus Wilde cichorei 
Cirsium arvense Akkerdistel 
Cirsium vulgare   
Clematis integrifolia   
Clematis recta   
Clematis vitalba Bosrank 
Colchicum autemnale Herfsttijloos 
Conium maculatum Gevlekte scheerling 
Consolida orientalis   
Consolida regalis Wilde ridderspoor 
Convolvulus arvensis Akkerwinde 
Convulvulus sepium Haagwinde 
Cornus sanguinea Rode kornoelje 
Corylus avellana Hazelaar 
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 
Cruciata laevipes Kruisbladwalstro 
Cucubalus baccifer Besanjelier 
Cvhrysosplenium oppositifolium Paarbladig goudveil 
Cynoglosssum officinale Hondstong 
Cypripedium calceolus Vrouwenschoentje 
Dactylis glomerata Kropaar 
Daucus carota Wilde peen 
Delphinium orientale Oosterse ridderspoor 
Delphinium orientale   
Descurainia sophia Sophiekruid 
Dianthus carthusianorum Karthuizer anjer 
Dictamnus albus Vuurwerkplant  
Dipsacus fullonum Grote kaardebol 
Dipsacus pilosus Kleine kaardebol 
Echium rubrum   
Elaeagnus angustifolia Smalle olijfwilg 
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Eleocharis uniglumis Slanke waterbies 
Elytrigia repens Kweek 
Erigeron annuus Zomerfijnstraal 
Eryngium campestre Kruisdistel 
Erysimum odoratum   
Euonymus europaeus Kardinaalsmuts 
Euonymus verrucosus   
Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid 
Euphorbia amygdaloides Amandelwolfsmelk 
Euphorbia cyparissias Cypreswolfsmelk 
Fagus sylvatica Beuk 
Fallopia convulvulus Zwaluwtong 
Fallopia japonica Japanse duizendknoop 
Festuca gigantea Reuzenzwenkgras 
Festuca pratensis Beemdlangbloem 
Festuca rubra Rood zwenkgras 
Ficaria verna Speenkruid 
Filipendula vulgaris Knolspirea 
Fragaria vesca Bosaardbei 
Fumaria sp. Duivenkervel sp. 
Galanthus nivalis Sneeuwklokje 
Galium aparine Kleefkruid 
Galium mollugo Glad walstro 
Galium odoratum Onze lieve vrouwe bedstro 
Genista tinctorum Verfbrem 
Geranium phaeum Donkere ooievaarsbek 
Geranium pusillum Kleine ooievaarsbek 
Geranium robertianum Robertskruid 
Geranium sanguineum Bloedooievaarsbek 
Geum urbanum Geel nagelkruid 
Glechoma hederacea Hondsdraf 
Gratiola officinalis Genadekruid 
Hedera helix Klimop 
Helianthemum apenninum Wit zonneroosje 
Helianthemum nummularium Geel zonneroosje 
Helleborus purpurascens   
Hesperis sp.   
Hieracium pilosella Muizenoor 
Hordeum murinum Kruipertje 
Humulus lupulus Hop 
Impatiens noli-tangere Groot springzaad 
Inula hirta   
Iris pseudacorus Gele lis 
Iris sibirica   
Iris spuria   
Iris variegata   
Juglans regia Walnoot 
Juncus compressus Platte rus 
Juncus gerardi Zilte rus 
Jurinea mollis   
Knautia arvensis Beemdkroon 
Lamiastrum galeobdolon ssp  argentatum Bonte gele dovenetel 
Lamiastrum galeobdolon ssp  galeopdolon Gele dovenetel 
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Lamium album Witte dovenetel 
Lamium maculatum Gevlekte dovenetel 
Lamium purpureum Paarse dovenetel 
Lapsana communis Akkerkool 
Laser trilobum   
Lathraea squamaria Bleke schubwortel 
Lathyrus latifolius Brede lathyrus 
Lathyrus nissolia Graslathyrus 
Lathyrus pratensis Veldlathyrus 
Lathyrus tuberosus Aardaker 
Leucanthemum vulgare Wilde margriet 
Ligustrum vulgare Wilde liguster 
Limonium gmelini    
Linum catharticum Geelhartje 
Lolium perenne Engels raaigras 
Lotus corniculatus Gewone rolklaver 
Lunaria rediviva Wilde judaspenning 
Lycium barbarum  Boksdoorn 
Lycopus europaeus Wolfspoot 
Lysimachia nummularia Penningkruid 
Maianthemum bifolium Dalkruid 
Malva sylvestris Groot kaasjeskruid 
Matricaria chamomilla Echte kamille 
Medicago lupulina Hopklaver 
Medicago sativa Luzerne 
Melampyrum barbatum   
Melampyrum nemorosum   
Melilotus officinalis Citroengele honingklaver 
Mentha longifolia Herstmunt 
Mercurialis perennis Bosbingelkruid 
Moehringia trinervia Drienerfmuur 
Muscari comosum Kuifhyacinth 
Mycelis muralis Muursla 
Myosotis arvensis Akker-vergeet-me-niet 
Myosotis sylvatica Bos-vergeet-me-niet 
Onopordum acanthium Wegdistel 
Onosma sp.   
Orchis militaris Soldaatje 
Orchis purpurea Bruine orchis 
Orchis tridentata   
Ornithogalum umbellatum Vogelmelk 
Papaver rhoeas Grote klaproos 
Papaver sp. (wit)   
Pastinaca sativa Pastinaak 
Phalaris arundinacea Rietgras 
Phlomis tuberosa   
Pirus piraster   
Plantago lanceolata Smalle weegbree 
Plantago major major Grote weegbree 
Plantago media Ruige weegbree 
Plantago schwarzenbergiana   
Poa annua Straatgras 
Poa bulbosa Knolbeemdgras 
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Poa nemoralis Schaduwgras 
Poa pratensis Veldbeemgras 
Poa trivialis Ruw beemdgras 
Polygala comosa Kuifvleugeltjesbloem 
Polygala major   
Polygonatum multiflorum Veelbloemige salomonszegel 
Populus tremulus Raterpopulier 
Potentilla anserrina Zilverschoon 
Primula veris Gulden sleutelbloem 
Prunella vulgaris Brunel 
Prunus mahaleb Weichselboom 
Pulmonaria mollis Zacht longkruid 
Quercus cerris Moseik 
Ranunculus acris Scherpe boterbloem 
Ranunculus repens Kruipende boterbloem 
Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem 
Reseda lutea Wilde reseda 
Rhamnus frangula Vuilboom 
Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar 
Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar 
Robinia pseudoacacia Robinia 
Rorippa amphibia Gele waterkers 
Rosa gallica Franse roos 
Rumex acetosa Veldzuring 
Rumex acetosella Scahpenzurg 
Rumex crispus Krulzuring 
Rumex obtusifolius Ridderzuring 
Rumex patientia ssp. orientalis ?   
Salix caprea Boswilg 
Salix triandra Amandelwilg 
Salvia austriaca   
Salvia nemorosa Bossalie 
Salvia pratensis Veldsalie 
Salvia verticillata Kranssalie 
Sambucus ebulus Kruidvlier 
Sambucus nigra Vlier 
Sanguisorba minor Kleine pimpernel 
Sanicula europaea Heelkruid 
Scopolia carniolica   
Scrophularia nodosa Knopig helmkruid 
Scrophularia verna Voorjaarshelmkruid 
Scutellaria hastifolia   
Sedum acre Muurpeper 
Senecio nemorensis Schaduwkruiskruid 
Silene flos-cuculi Echte koekoeksbloem 
Silene latifolia sp. alba Avondkoekoeksbloem 
Silene viscaria Pekanjer 
Silene viscosa   
Silene vulgaris Blaassilene 
Sinapis arvensis Herik 
Solidago gigantea Late guldenroede 
Stachys recta Bergandoorn 
Staphylea pinnata Gevederde pimpernoot 

24 



 
 

 KNNV reis 2008 Hongarije   
 
 

Stellaria aquatica Watermuur 
Stellaria graminea Grasmuur 
Stellaria holostea Grote muur 
Stellaria media Vogelmuur 
Stipa sp.   
Symphytum officinale Smeerwortel 
Tanacetum corymbosum   
Tanacetum vulgare Boerenwormkruid 
Taraxacum officinale Paardenbloem 
Thalictrum minus Kleine ruit 
Thalictrum sp. Ruit sp. 
Thesium sp. Bergvlas sp. 
Thlaspi arvense Krodde 
Thymus pulegioides Grote thijm 
Tragopogon pratensis ssp. pratensis Morgenster 
Trapa natans Waternoot 
Trifolium alpestre Alpenklaver 
Trifolium campestre Liggende klaver 
Trifolium montanum Bergklaver 
Trifolium pratense Rode klaver 
Trifolium repens Witte klaver 
Tussilago farfara Klein hoefblad 
Ulmus glabra Ruwe iep 
Urtica dioica Grote brandnetel 
Valeriana officinalis Valeriaan 
Verbascum phoenicum Paarse toorts 
Veronica arvensis Veldereprijs 
Veronica beccabunga Beekpunge 
Veronica chamaedrys Gewone ererijs 
Veronica serpyllifolia Thijmbladereprijs 
Viburnum lantana Wollige sneeuwbal 
Vicia grandiflora   
Vicia hirta Ringelwikke 
Vicia pannocia subsp. striata   
Vicia sativa sp. nigra s.l. Smalle wikke s.l. 
Vicia sepium Heggenwikke 
Vicia villosa Bonte wikke 
Vincetoxicum hirundinaria Engbloem 
Viola canina Hondsviooltje 
Viola odorata Maarts viooltje 
Viscum album Maretak 
Xanthium strumarium Late stekelnoot 
    
  Boompjesmos 
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Overige waargenomen dieren 
 
Das (prenten) 
Edelhert (prenten) 
Haas 
Hamster † 
Mol 
Ree 
Vleermuis spec. 
Vos 
 
Esculaapslang 
Hazelworm 
Ringslang 
 
Boomkikker 
Kleine watersalamander 
Rode Vuurbuikpad 
Vuursalamander 

Dagvlinders   Nachtvlinders    
       
Aardbeivlinder   Berkeneenstaartje    
Akkerparelmoervlinder   Boterbloempje 
Argusvlinder   Brandvlerkvlinder    
Atalanta   Iepentakvlinder    
Bont dikkopje   Klein avondrood.    
Boswitje   Meriansborstel    
Dambordje   Oostelijke lieveling    
Distelvlinder   Paarsbandspanner         Vals witje 
Dwergblauwtje   Plakker               eipakketjes 
Gele luzernevlinder   Porceleinvlinder    
Groentje   Ringelrupsvlinder rups 
Groot dikkopje 
Groot geaderd witje   Roodbandbeer    
Grote vuurvlinder   Seringenvlinder    
Heideblauwtje   Vals witje 
Hooibeestje   Walstrospanner    
Icarusblauwtje   Wilgenspikkelspanner    
Klaverblauwtje       
Klein geaderd witje    
Klein hooibeestje       
Kleine vuurvlinder  
Knoopkruidparelmoervlinder  
Koningspage          eiafzettend 
Kroonkruidblauwtje  
Oostelijk klein thijmblauwtje  
Oranje luzernevlinder  
Oranjetipje  
Pruimenpage  
Roodbonte parelmoervlinder  
Roodstreephooibeestje  
Sleutelbloemvlinder  
Tweekleurig hooibeestje  
Veldparelmoervlinder  
Vetkruidblauwtje  
Violette vuurvlinder  
Voorjaarserebia  
Weerschijnvlinder  
Zilveren maan  
Zuidelijke pijpbloemvlinder  
Zwarte apollovlinder  
 
 
 
 
 
 

Overige insecten 
 
Azuurjuffer 
Blauwe breedscheenjuffer  
Koraaljuffer 
Platbuik (eiafzettend) 
Vroege glazenmaker 
 
Blauwe mestkever 
Gouden tor 
Meikever 
Vliegend hert 

Esculaapslang 

Sporen van een Das 

Koraaljuffer 

Dit reisverslag is aan de hand van de dagverslagen samengesteld door Ina Marbus- Hotho. 
 De illustraties zijn van Willy Bijl, Johan van der Hoek, Jan en Ina Marbus. 
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