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KNNV reis Hongarije-Roemenië 31 mei -17 juni 2013. Reisleiding: Dirk Maas en André Beijersbergen.
Reisplanning:
Vrijdag om 15.37 vanuit Arnhem naar Keulen, overstappen op de nacht-slaap-trein naar Wenen. Daar overstappen op
de sneltrein naar Budapest, waar we zaterdag rond 15.00 uur aankomen. Met twee busjes naar het noorden, eten in
Szentendre en overnachten in Vac.
Zondag naar het pension Farm-Lator in Noord-Oost Hongarije voor de 1ste week.
Op zaterdag 8 juni naar Roemenië, een reis van ongeveer 400 km. Via Oradea en Cluj (hopelijk) vóór het diner in
Rimetea voor de 2de week.
Zaterdag 15 juni vertrek uit Rimetea naar Budapest, ongeveer 550 km. Onderweg warm eten en in Budapest
overnachten in een hotel, vlak bij het station.
Op zondagmorgen 16 juni nog een wandelrondje Budapest, om 15.10 vertrek naar Wenen, vervolgens diner en
overstap nachttrein naar Keulen. Tenslotte op maandag 17 juni om 12.29 aankomst in Arnhem.
Deelnemers
Dirk Maas
André Beijersbergen
Sjef van Beek
Ineke Gilbert
Sytse Hempenius
Anneke Hempenius
Joke Jansen
Nicoline Kuurstra
Will Melger
Dette Nijkamp
Jan Uilenbroek
Dick Warringa
Gea Warringa
Ineke Zwarekant

Excursiedoelen:
Planning:
De excursies zijn vooral gericht op de flora en de geologie,
maar af en toe wordt ook de culturele kant niet
overgeslagen.
In Szentendre en Vac krijgen we een indruk van de
Hongaarse "kleine-stadssferen", we bezoeken de schitterende botanische tuin van Vácrátot en rond Farm-Lator zien
we de mooiste delen van het Bükk-gebergte in het noorden
en van de poesta's in het zuiden. Daarnaast staat de oude
stad Eger op het programma.
In Roemenië bezoeken we o.a. de Turda-kloof, de prachtige
bergen rond Rimetea, de Trascau-bergen, de Gilauluibergen en de Valisoarei-kloven. Daarnaast hebben we ook
ruimte voor een bezoek aan enkele typische middeleeuwse
kerken en kerkburchten, aan een klooster (Ramet) en een
bezoek(je) aan Turda, Aiud en Oradea.
De eindwandeling in Budapest geeft een indruk van deze
(vooral 19de eeuwse) wereldstad in opkomst.
André neemt Roemeense en Hongaarse kaarten en boeken
mee.
------------------------------------------------------------------------------Dit reisverslag is samengesteld uit de dagverslagen en foto’s
van de deelnemers. Behalve flora en geologie waren er ook
vlinders en vogels te zien. Dus aan het einde van dit verslag
staan de lijsten met de gedetermineerde soorten. Allemaal
hartelijk dank voor het inzenden.
Ik hoop dat met dit verslag herinneringen aan onze mooie
reis opgehaald kunnen worden.

Verblijf:
Vac in Hongarije (1-6 tot 2-6):
Hotel Vorossipka
Honved Utca 14
H-2600 Vac
Tel.: 0036-27-501055
Email: vorossipka.hotel@dunaweb.hu
Farm-Lator in Hongarije (2-6 tot 8-6):
Farm-Lator
Rob en Barbara de Jong
Roszavari Utca 95
H-3425 Saly-Lator
Tel.: 0036-49-336133
Email: farmlator@hotmail.com
Rimetea in Roemenië (8-6 tot 15-6):
Casa Dr.Demeter
Rimetea nr. 55
Romania
Tel.: 0040-258768342
Budapest in Hongarije (15-6 tot 16-6):
Baross City Hotel
Baross Tér 15
H-1077 Budapest

Ineke Gilbert
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perron, waar de lange Donauwalzer na enige minuten
keurig op tijd binnen rijdt. Bij wagon 252 persen we
ons met bagage naar binnen, waar we onze
slaapcoupé opzoeken.

Vrijdag, 31 mei 2013, vertrek om 15.37 vanuit
Arnhem met de ICE naar Keulen.
Om 15.25 heeft een groepje van 11 KNNV-ers zich
verzameld op het perron 3 van het station in Arnhem,
waar zijn de laatste drie personen? De beide
reisleiders Dirk en André worden toch wel enigszins
onrustig, de trein wacht niet, wie missen we nog?
De Warringa’s uit Emmen en Sjef, waar blijven ze nou?
Dan gaat de telefoon, het is Gea die belt: we rijden nu
in een taxi, want de trein is vertraagd en in Deventer
reed de trein helemaal niet meer en is geheel
uitgevallen. Maar we zijn nu vlak bij het station, waar
staan jullie? Gelukkig, en nu maar hopen dat ze op tijd
zijn.
Nu Sjef nog, waar blijft hij? André probeert hem
telefonisch te bereiken, maar hij neemt niet op.
Maar als de trein binnen rijdt, is de hele groep
compleet, Sjef zat gewoon een bankje verder op het
station te wachten en de Warringa’s worden net op
tijd afgeleverd door een taxichauffeur, die tot
verhoging van de stress de ingang van het station niet
kan vinden.
In totaal 14 personen zoeken nu hun gereserveerde
plekken op, de bagage krijgt een plaatsje en de reis
kan beginnen. Vol goede moed laten we ons
vervoeren tijdens het eerste gedeelte van een lange rit:
naar Keulen HBF.
Zoals gebruikelijk bij een KNNV reis zit de stemming
er direct in, met de nieuwelingen wordt kennis
gemaakt en herinneringen van voorgaande reizen
worden opgehaald.
André kondigt aan: Mensen, Sinterklaas komt langs.
En al verschijnt hij niet in zijn werktenue, onze
goedheilige man met baard deelt ruimschoots uit.
Iedereen krijgt € 20,00 uit de reispot, daarvan kunnen
we op de heen- en terug reis een maaltijd kopen.
Na zo’n 1 ½ uur rijden we het station van het
Hauptbahnhof Köln binnen, en daar gaan we op zoek
naar een leuk restaurantje om onze 10 euro’s te
besteden.
We vinden een broodjeszaak waar heerlijke belegde
broodjes in de vitrine liggen, Duitse kwaliteit voor een
betaalbare prijs. Anderen besteden hun tientje bij één
van de grote hamburgerketens.
Er is nog ruimschoots tijd over, dus we sjokken met
onze reis- en rugtassen naar buiten om nog ergens
een kopje koffie te gaan drinken. Aan de voet van de
indrukwekkende kathedraal de Dom strijken we neer
op een terrasje.
Iemand gaat naar het toilet en komt gierend van de
lach melden, dat de WC een doorzichtige deur heeft.
Dat is gezellig zitten. Maar gelukkig verandert het
uitzicht zodra de deur op slot gedaan wordt.
Tegen 20.00 uur verzamelen we ons weer op het

De verdeling van de bedden gaat met veel herrie en
gekakel gepaard, 14 KNNV-ers moeten er hun
slaapplekje zoeken en ook nog alle koffers, reis-en
rugtassen ergens kunnen plaatsen. Het is een hele
toestand om de bedden in de slaapstand te krijgen.
De chef van wagon 252 komt eens even kijken en
waarschuwt ons: Ruhig-bitte.
Omdat het niet tot zijn taak behoort om te assisteren
bij het klaarmaken van de bedden, moet hij eerst
toestemming vragen aan de opper- chef. Wat een
gedoe, het lijkt wel een schoolreisje van een stel
uitgelaten pubers.
Uiteindelijk vindt iedereen z’n plekje en bedje, de chef
directeur brengt het bestelde bier, wijn en andere
sapjes en langzamerhand gaat iedereen plat.
Voor sommigen wordt het met behulp van de nodige
pillen en oordoppen een heerlijke nacht, anderen
slapen iets minder rustig en rommelen de hele tijd
door.
Gea Warringa

De groep is gearriveerd op station Boedapest.
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Zaterdag, 1 juni 2013 aankomst Wenen, vervolgens
met de trein naar Boedapest en dan vervoer met de
busjes naar Vac.

naar Budapest. Ook hier hebben we weer
gereserveerde plaatsen en gedurende de rit van drie
uur zien we al iets van het landschap, de dorpen en
steden. De eerste indruk is, dat het allemaal wat
vervallen is, de huizen, stations en wegen zien er
onverzorgd uit.
We worden moe en dus “melig” , allerlei vreemde
vogels worden vanuit de trein gespot, zoals
geelpootkanariepiet, roodpootblauwstaart en grote
oranje Donau papegaai.
Na ongeveer 3 uur rijden komen we aan in het
Budapest-Nyugat Pályudvar (Boedapest-West-station),
het grootste treinstation van de hoofdstad van
Hongarije.

Tegen 6 uur begint het onrustig te worden in wagon
252 van de slaaptrein-express naar Wenen.
In de gang ontmoeten we Joke, zij is weer eens op
zoek naar zichzelf. Eén van de dames is niet wakker te
krijgen, want de pillen zijn nog niet uitgewerkt. André
is de hele nacht aan het rekenen geweest hoeveel
zakgeld zijn kinderen straks moeten pinnen om de
dagen in Hongarije door te brengen. Dick maakt veel
te veel lawaai in de gang en moet z’n mond dicht
houden.
En zo heeft iedereen het druk met zichzelf: is er ook
een badkamer in de trein? Ja, maar in die ene cabine
is het water op. Waar kun je de tanden ook poetsen?
Kan ik me scheren? Help, kan die trein wat rustiger
rijden, ik val om als ik m’n sokken aantrek. Schuif eens
wat op, ik zit helemaal klem tussen de banken. Het
lijkt wel of ik dronken ben, zo schommelt die trein.
De chef brengt ons het ontbijt: een kopje thee of
koffie, twee harde bolletje, een pakje boter en een
kuipje jam. Iedereen neemt weer plaats op zijn
gereserveerde zitplaats in de inmiddels opgeruimde
coupé.
We zien buiten de natte landerijen, ook in dit gebied
was het voorjaar erg vochtig, de vele slagregens
hebben de graanvelden plat geslagen. We rijden door
veel tunnels en langzamerhand zien we het glooiende
berglandschap van Oostenrijk.
Zo nu en dan ontdekken we mooie veldjes met
bloemen en vanuit de trein wordt al druk
gedetermineerd.
Tegen 9 uur in de ochtend rijden we Wenen binnen en
pas over 2 ½ uur zullen we de volgende trein nemen.
Dus tijd voor Kaffee mit de echte Weense Sachertorte.
We dwalen door de straten van Wenen, het is koud en
in de eerste twee restaurantjes is geen Sachertorte te
verkrijgen, nur Apfelstüdel. Leider, wir wollen
Sachertorte.
Het derde restaurant heeft een grote keuze aan
heerlijk gebak in allerlei grootte, smaken en kleuren.
Vreemd, maar omdat de keus zo groot is, bestelt
niemand meer de zo gewenste Sachertorte, maar iets
anders van het grote aanbod.
Het is koud buiten, er staat een gure wind, is dit de
zinderende hitte waar de reisleiding ons per mail nog
vlak voor vertrek gewaarschuwd heeft? Ineke heeft
met deze info wel rekening gehouden en nu is ze bang
dat ze te weinig kleren heeft meegenomen. In een
sportzaak wordt een lekkere warme fleece trui
gekocht en daar heeft ze later op de vele koude
avonden, geen spijt van gehad.
Om 11.30 uur is iedereen weer present op perron 6,
waar we straks zullen instappen in de Donau-Express

Tussen 1874 en 1877 werd dit prachtige
stationsgebouw gebouwd onder toezicht van Gustave
Eiffel (de bouwer van o.a. de Eiffeltoren.) De meesten
van ons nemen deze informatie van André voor
kennisgeving aan, we hebben eigenlijk geen oog voor
dit prachtige staaltje bouwkunst, want we slepen voor
de zoveelste maal onze koffers, reistassen en onszelf
over het perron.
Buiten, op het stationsplein Podmaniczky Utca zoeken
we ergens een zitplaats, want Dick en André gaan
eerst de busjes halen en dat zal wel enige tijd vragen.
Inmiddels hebben we ook geld gepind en sommige
reisgenoten voelen zich opeens rijk met hun
duizenden Forinten, de munteenheid van Hongarije.
Maar ondertussen betrekt de lucht, dreigende wolken
verschijnen boven de daken van de majestueuze
Habsburgse gebouwen waarop we uitkijken. Maar
juist als de eerste druppels vallen, komen daar de
beide busjes voorrijden, snel inpakken en instappen
en wegrijden.
In busje 1 wordt Jan (zonder enige inspraak) door de
rest van de inzittenden tot chef route planner
benoemd en in stromende regen verlaten we dan de
prachtige stad aan de Donau. Als we de brug over
deze beroemde rivier overrijden, is het water van de
Donau niet Schön Blau, zoals beschreven wordt in de
wals van Johann Strauss: maar grijs en grauw van de
stortregens. Het is 15 graden buiten, wordt vanuit de
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cockpit optimistisch meegedeeld, dat is nog eens iets
anders dan de zinderende hitte die de reisleider ons
beloofd heeft.

inkomsten gehad, want de bankbiljetten zijn als
behang op de muur geplakt. Bij de Rabo of ING in
bewaring geven, kost toch alleen maar geld en raak je
het ook kwijt, wordt cynisch opgemerkt.
Na deze heerlijke maaltijd stappen we weer in de
busjes voor het laatste traject van deze dag: nog een
klein half uurtje naar de plaats Vac, waar we zullen
overnachten in het Vorossipka Hotel. Maar eerst
moeten de chauffeurs nog een wedstrijd tegen de tijd
maken, want de ferry waarmee de Donau
overgestoken kan worden, vaart tot 20.15 uur.
Gelukkig, om 20.14 uur rijden we het pondje op,
precies op tijd dus.
Het hotel heeft niet zo veel te bieden en dus zoeken
de meesten al gauw hun slaapplek op, een paar
doorzetters gaan nog op onderzoek uit in het oude
stadje dat op de rechter oever van de Donau ligt, de
rivier die deze nacht door de vele regenval tot
dramatische hoogte zal stijgen.

Na zo’n 20 km in noordelijke richting gereden te
hebben, bereiken we het stadje Széntendre, een
toeristisch plaatsje gelegen aan de Donau, waar een
restaurantje gezocht wordt om iets te gaan eten.
Voor een vastgesteld bedrag mag iedereen een
gerecht van de kaart kiezen.
Het restaurant heeft blijkbaar veel klandizie en dus

Gea Warringa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 3 juni in en bij Farm lator
Niet zo best geslapen. Alles is anders.
We horen de koekoek. Lopen naar de voedertafel: zien Glanskop, Boomklever, Grote bonte specht, Appelvinken,
Groenlingen en een Gaai. We zien een eekhoorn van boom naar boom springen; we kunnen hem heel lang volgen.
We horen constant de Koekoek en ook de Wielewaal. Dat is om plm . 6.30 u.
Dan lopen we zomaar een weggetje in
en zien een Zwarte specht vliegen. Op
een lantaarnpaal zit een Zanglijster.
Verder zien we Huiszwaluwen. Op een
mooi open stukje zit een Tweekleurig
Hooibeestje en ook een Vedermot.
Dan lopen we terug naar de ontbijttafel,
in de "bibliotheek". De hele tafel staat
vol.
We zitten aan tafel met Dick en Nicoline
en Gea en Sjef. Er is veel keus. Tevens
kunnen we onze eigen lunch
klaarmaken. Kunnen we zelf kijken wàt
en hoeveel we nodig hebben. Voor
iedereen is er ook fruit en een pakje
drinken of flesje water. Plus een "reep
van Muesli of iets in die aard. Heel goed
verzorgd.
Dan verzamelen we bij de busjes om 9 uur.
Een wandeling over de berg. We zien heel veel: een Gele spanner met bruine strepen, een bruine Page met een gele
streep. (Daar zijn we niet uitgekomen wat het is).
Dan horen we de Nachtegaal.
We zien een Lieveling, een Akkerparelmoervlinder, de Kleine parelmoervlinder, Argusvlinder, Boterbloempje, nog
nooit van gehoord , dus ook niet eerder gezien. Pruimenpage, Roodstreep-hooibeestje.
We lopen hetzelfde pad weer naar beneden. Lunchen bij Farm Lator. Het regent wat.
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Verbascum phoenicum (Gea)

Rups van de Veelvraatvlinder –Macrothylacia rubra

André gaat zijn planten determineren die hij heeft meegenomen.
O ja, de rups van een Tweekleurige parelmoervlinder hebben we nog gezien, maar ook de vlinder zelf.
We doen een rondje tuin bij Farm Lator. Zien een Bosbeekjuffer.
Weer de Pruimenpage en het Tweekleurig Hooibeestje, de Rotsvlinder en een Oeverlibel.
Het regent nog steeds een beetje.
Om 13.30 u. maken we met de groep weer een wandeling. Met 3
personen minder. Tijdje langs de weg gelopen, dan omhoog . We
zien een Grauwe klauwier. Ook een Boomblauwtje, Groot
geaderd witje, een fazant. Nu moeten we een steile wand
omhoog. Zien een Zomertortel en (waarschijnlijk) een
Grijskopspecht. Daarna nog een stukje doorlopen. Nu begint het
weer te regenen en we trekken onze regenpakken aan.
Het wordt een complete HOOSBUI! Paraplu op, maar toch
worden we nat. Dirk en André overleggen wat we gaan doen.
Besluit is om terug te gaan.
Later wordt het droog. Dirk wil nog een rondje lopen. Hij krijgt
ons alleen mee. We zien zomertortels op de draad elkaar “het hof maken”.
Bruine kiekendief, Roodborstapuiten, Grauwe ganzen, een vliegende Zwarte specht, Veldleeuweriken, een
Boerenzwaluw.
We komen weer bij de steile wand uit. Daar gaan we maar niet
langs, lopen iets om, daar is het minder steil. Zo komen we veilig
beneden.
Als we weer bij het beginpunt komen, zien we een
Vliegenvanger en een Europese kanarie op de telegraafdraad. Zo
zijn we rond 16.15 u. terug. De andere ploeg is al terug. Ze
zijn wèl de steile helling afgegaan.
We kleden ons om, zitten nog lekker even in de zon, en dan is
het avondeten.
Later laat Rob ons nog een Vuursalamander zien. Had hij in een
emmer gedaan. Als iedereen hem heeft gezien wordt hij weer
los gelaten.
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Nog even in de bibliotheek kijken, waar planten worden gedetermineerd. John laat nog wat foto's op de laptop zien
van o.a. Das, en Relmuis. Om 21.00 u is het bedtijd geworden.
Eindconclusie: KNNV-reis naar Hongarije - Roemenië. De eerste week bij Farm Lator is heel goed verlopen.
Rob en Barbara en hun medewerkers hebben ons prima verzorgd. Alle lof!
De tweede week viel ons iets tegen. Qua vogels en vlinders dan. We hebben meer steden, kerken en kloosters
bezocht. Daar houden wij niet van. Wij willen natuur.
Anneke en Sytze Hempenius
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 4 juni 2013
Wij stoppen bij een brug, er is een kolonie van
Vandaag gaan wij met 10 deelnemers en 2 reisleiders
bijeneters te zien, prachtige vogels.
op pad. De eigenaar van Farm Lator, Rob de Jong, gaat
Ook wordt er langs de dijk gewandeld en de
ook mee .
plantenliefhebbers vinden al endemische soorten,
Wij starten bij Saly. Dichtbij Farm Lator weet Rob een
o.a. Cynoglossum hungaricum, ook horen wij de
plekje waar de zeldzame Roodbonte parelmoervlinder
kwartel en grote karekiet en zien we een hooibeestje.
voorkomt. Er wordt gestopt bij een weggetje links van
De volgende stop is bij de kleine Hortobagy waar wij
de weg.
een wandeling gaan maken. Rob waarschuwt dat het
modderig en nat kan zijn; een aantal van ons besluiten
om niet mee te wandelen. De nattigheid valt mee, wij
lunchen in een vogelkijkhut op palen en zien kwakken.
Kraanvogels vliegen over, wij horen voortdurend de
vuurbuikpadjes roepen. Rob heeft er 1 gevangen om
het aan ons te laten zien, tijm en alsem geuren als we
er overheen lopen.
De rest van de groep hebben planten en vlinders
bekeken. Bij de busjes nog naar een kleine klapekster
gekeken.
Wij vervolgen onze weg en stoppen bij de
uiterwaarden van de Tisza. Wij vinden de rupsen van
de zuidelijke pijpbloemvlinder en dan Clematis
integrifolia, prachtig blauwe bloemen.
Een modderpaadje waar een aantal van ons achter
Rob aan gaan en na nog een zijpad zien wij de vlinders
zitten. Omdat het zo nat is en nog koud zijn ze goed te
fotograferen en ook te pakken. Rob neemt er 1 mee
om ook de achterblijvers de vlinder te laten zien.
Via Bükkabrany rijden wij naar Szentistvan. Rob kent
een weg binnen door naar Négyes.
De akkers zien er slecht uit, overal wateroverlast en
slecht groeiende gewassen.

Ook worden er roodpootvalken en een paapje gezien.
In het dorp Gelej zijn heel veel nesten met ooivaars,
een mooi gezicht. Rob ontdekt ook nog een steenuiltje
in een boomgaard langs de weg.
Bij een spoorwegovergang worden we zo’n 20
minuten opgehouden zodat wij vrij laat terug zijn bij
Farm Lator. Het was een mooie droge dag. Bij Farm
Lator heeft het de hele dag flink geregend.
Dette Vethaak

Cynoglossum hungaricum
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Kaartje van de directe omgeving van Farm Lator.

Inula Hirta Gea
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Verslag van 5 juni 2013 - Nicoline Kuurstra
In een boom, langs het weitje, zien we een
Vetkruidblauwtje. [ foto 3 ]

s' Morgens word je wakker met de vinkenslag vlakbij
en de roep van de wielewaal wat verderop.
Ook als er veel regen op komst- dan wel aanwezig is.
De koekoek kan er ook wat van. Die roept in de
namiddag almaar door.
We zullen deze dag richting het Bükk-gebergte gaan.
Wat meer noord-oostelijk dan waar we nu zijn.
Kalkrijke grond. Dus : plantjes! Mogelijk komt er ook
zon, zo verwacht Rob, onze [vlinder]gids vandaag en
vaste bewoner van Farm Lator. Hopelijk kunnen de
vlinders zich opwarmen en tevoorschijn komen.
Maar, allereerst, op deze nog natte ochtend gaan we
dichtbij huis kijken bij het nachtvlinderhok en de vogelvoederplek.
De "Roomvlek "een beer, valt het meest in het oog.
Bij de voederplek vliegen vogels af en aan. Wat een
spektakel! De Bonte specht, meesjes, de Zwartkop,
vinken.
John, een bekende gast op Farm Lator gaat eveneens
mee op excursie in de busjes.

Later bezoekt het de anjertjes in het gras. Ook wordt
er een Oostelijk Kalkgraslanddikkopje gesignaleerd.
Plus een grote Knoopkruidparelmoervlinder ,
onbeweeglijk op de knop van een Centaurieachtige
plant. En daar zien we ook de Kleine parelmoervlinder,
plus een Vals bruin blauwtje.
We gaan weer verder. Door een nat weiland, opzij in
de struiken , maakt Rob ons attent op een
verse Purperstreep-parelmoervlinder. (foto 4)

Bij een groot weideveld waar ze aan het hooien zijn,
stappen we uit.
Al snel gaan we omhoog, een glibberig steil stukje
eerst. We komen aan planten diverse interessante
exemplaren tegen: Oosterse Morgenster,
Kuifhyacint, Wilde Weit, Salie en...de Vuurwerkplant!
Opzij is een klein grasveld met uitzicht. Dáár gaat in
de lucht een wespendief in baltsvlucht!
Fantastisch gezicht.

We gaan nu steil omhoog, een paadje door
onbestemde bloemenweiden.
Half boven gaan we lunchen. Dichtbij zit een Oostelijke
Luzerne vlinder. Wat zijn ze snel weg, als je ze
wilt benaderen.
Na de gezamenlijke lunch gaan de meesten van de
groep nog verder omhoog. Achteraf heb ik dan één
van de hoogtepunten van de dag gemist: Spiraeazwevers daar! En een Kardinaalsmantel, plus een z.g.
Vuurspringspin, een heel bijzonder dier.
Ik blijf op de lunchplek met een schitterend uitzicht.
De groep is al spoedig weer terug. Sytze ontdekt nog
een Erebia. Denkelijk de Medusa. Op mijn rugzak zit
een heel lichte "Spikkelspanner".
De terugweg naar de busjes is veel sneller en korter
dan gedacht.
Bij het steile en glibberige stukje waar we begonnen,
gaan er een paar "onderuit, "inclusief ikzelf.
Het hooi ligt nu in grote bulten op het land. Het werk is
gedaan, voor zover. Alle schoenen van iedereen zijn
doorweekt, nu.
Maar ondanks de perikelen hebben we een
waardevolle dag gehad.

Bij een paar struiken vliegt wat bruinigs.
"Hairstreak ", zegt John. En inderdaad, de Kleine
sleedoornpage.[ foto 2 ]
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Donderdag 6 juni Bezoek aan de grote Hortobagy - André By
Vandaag staat een verre excursie naar het Hortobagy National Park (het "Hortobágy Nemzeti Park") op het
programma, een van de rijkste vogelgebieden in Zuid-Oost Europa. En die rijkdom komt dan weer door menselijke
hand: in het verleden zijn in dit lage gebied talloze visvijvers uitgegraven, waarin karpers werden gekweekt en door
een ingenieus systeem van "laten leeglopen", na
enige tijd en vele kilo's zwaarder, weer werden
opgevist. Vogels hebben het gebied ontdekt en de
rust en voedselrijkdom bevalt een groot aantal
soorten.
Bij het bezoekerscentrum stappen we in een
treintje op smalspoor, waarna de locomotief,
bepaald niet in stilte, de nieuwsgierige bezoeker
een aantal kilometers het gebied intrekt. Daar
aangekomen, bestaat de mogelijkheid, via
uitkijktorens de grootste plas te overzien en weer
per trein terug te keren, of via een aantal andere
plassen, langs de spoordijk, terug te lopen naar het
bezoekerscentrum.
Officieel mag er natuurlijk niet via de spoordijk worden gelopen, in Nederland is het een doodzonde, maar de
eigenlijke voetweg is in een dermate erbarmelijk staat, dat niemand via die route terugkeert.
Voor een plantkundige is het kijken naar vogels altijd wat moeizaam, dus ik beperk mij hier tot de namen, die ik
achteraf hoorde van de enthousiaste vogelende medemens :
krooneend, witoogeend, zeearend, geelpootmeeuw, roodpootvalk, ransuil, allerlei reigersoorten, kauwen en roeken.
Daarnaast zijn er nog enkele piepkleine en bruinige vogeltjes van het rietland gehoord.
Op de terugloop passeerde iedereen de uitlaat van een
vijver, die zojuist werd leeggehaald: mannen die tot hun
middel in de blubber staan, drijven de vissen bijeen en
in grote net-bakken wordt de lading rechtstreeks in een
aanhangwagen gedumpt, waarin dan de duizenden kilo's
op elkaar gestapelde vis per tractor wordt weggesleept
naar de visfabriek of een restaurant. Een laatste net niet
passende en met zijn staart wanhopig zwaaiende
uitdrogende en stervende karper wekt enigszins treurige
gevoelens op.
De minst vogelende KNNV-ers zijn het eerst terug bij het
bezoekerscentrum, mede omdat ze door het
terugkerende dieseltreintje worden opgepikt en
teruggereden. Daar ontstaat grote hilariteit als Sjef van
Beek ongekende talenten blijkt te hebben als schoolmeester voor een groep giechelende lagere-schoolkinderen die
een paar woorden Engels kennen. "Where are you from", en "what is your name" bepalen het niveau van de
gesprekken.
Verder is er in het bezoekerscentrum zeer weinig tot niets te doen: een koffie-automaat of een terrasje zou al snel tot
ongekende winst-explosies leiden bij de paar vrouwelijke ambtenaren ter plekke, maar voor zulke ideeën zijn
blijkbaar de geesten nog niet rijp. De dames komen de dag door met keutelen, kletsen, bellen en hangen. En
natuurlijk met het schoonhouden van de schitterende batterij toiletten, die met EU-geld zijn neergezet.
De laatst arriverende echte vogelaars ontsnappen rakelings aan een daverende onweersbui en voldaan rijden we via
de hoofdweg naar een stuk grasland, waarvandaan de excursie naar de grote trappen zou geschieden. De
verantwoordelijke "bos"wachter (bij gebrek aan bos beter "veld"wachter te noemen) moet helaas mededelen, dat de
weg naar de grote trappen onbegaanbaar is en dat het feestje dus niet doorgaat.
In de buurt worden nog wel bijeneters, oeverzwaluwen en Phlomis tuberosa gespot. En in het nabije café wordt
massaal koffie genuttigd.
Langs stille dorpen met erg veel ooievaarsnesten, rijden we terug naar Farm-Lator.
In de omgeving van ons verblijf is het grote gat midden op de weg aanzienlijk beter beveiligd: nu staan er geen
hekken meer, maar is er een boomtak geplant in het meterdiepe gat.
Dat zal 's avonds wel veel beter werken ......
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Vrijdag 7 juni – Ineke Gilbert
Het is bewolkt maar nu droog. Het heeft veel
geregend en er is daardoor ook veel modder naar
beneden gestroomd. Dat zien we onder weg naar
Csérepfalu, op de rand van het Bükk Nationaal park.
We parkeren bij een splinternieuw bezoekerscentrum
dat juist die middag officieel geopend zal worden. We
lopen het park in via een beschaduwd pad dat vol met
plassen staat.

De eerste vlinder die ik zie, is een gehakkelde aurelia,
later ook een keizersmantel. Een prachtig wit en zwart
gestreepte vlinder blijkt een “gewoon” vals witje te
zijn volgens onze vlinderexperts. Er groeit
breedbladige lathyrus en zonneroosje.

We maken foto’s van de pimpernoot (staphilea
pinnata) en een bijzondere plant waar nog net enkele
bruine bloemen aan zitten (scopholia carniolica). We
horen, zoals trouwens elke dag, de roep van de
koekoek.
In het park zijn archeologische vondsten gedaan uit de
tijd van de Neanderthalers. Dat is in de Suba lynh grot
in de Hór vallei. Maar we gaan er niet kijken.
In plaats daarvan klimmen we omhoog langs de
rotswand en gaan daar in de zon even eten.
Terug bij de parkeerplaats zien we dat er
folkloristische artikelen worden uitgestald en we
nemen een paar folders van het gebied mee. Er komt
een paard en wagen aan met een groep vrouwen in
klederdracht. Die zullen ’s middag wel een optreden
hebben in het bezoekerscentrum.

We rijden daarna naar Eger langs Noszvaj. De weg
loopt langs een beboste helling.
We parkeren bij het ziekenhuis. Daar aan het einde
van de straat staat een hoge minaret, dus dan weten
we de busjes goed terug te vinden. We gaan in
groepjes de stad een beetje verkennen. Iedereen
bekijkt de kathedraal St. Janos van binnen. De
buitenkant staat in de steigers. Daarna raakt de groep
verdeeld.
Ineke en ik gaan met André mee naar de prachtige
bibliotheek van het hoofddiocees van Eger, gesticht
door bisschop Károly Esterházy in 1793. Hij bevindt
zich in het universiteitsgebouw en staat vol prachtige
in leer gebonden boeken. We krijgen een blad met
informatie, dat in veel talen voorhanden is. Daarin
lezen we dat hier ook 100 wiegendrukken bewaard
worden. Een incunabel of wiegendruk is een boek of
geschrift dat gezet is met losse letters en gedrukt vóór
1 januari 1501 in Europa. Het woord 'incunabel' is
rond 1640 bedacht door de geleerde Bernhard von
Mallinckrodt. De letterlijke vertaling van wiegendruk
is: uit de babytijd van de boekdrukkunst.

We vinden het tijd om eens een terrasje te pikken en
zitten daar even lekker in de schaduw.
Daarna lopen we naar de burcht van Eger.
Hier vond het grote gevecht in 1552 plaats. De burcht
werd verdedigd door 2000 soldaten en vrouwen tegen
een 10.000-koppig leger van de Turken. Na zes weken
trokken ze zich terug, maar 44 jaar later werd de
burcht alsnog door de Turken ingenomen.
De burcht werd grotendeels verwoest door de
Habsburgers in 1702. En al bleef er niet meer zoveel
van over, er zijn maar weinig Hongaren die niet
minimaal een keer in hun leven de burcht van Eger
bezocht hebben. Je hebt er een prachtig uitzicht over
de stad.
Terwijl we eruit lopen, zien we veel zwaluwen langs de
hoge muren scheren.
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Zaterdag 8 juni 2013 – Joke Jansen
Een reisdag! Vandaag gaan we verkassen naar Roemenië. Ik
hoop dat het weer nu snel beter gaat worden.
Om zes uur op, zeven uur ontbijt en om 8 uur vertrekken we
met zon en het is opeens ook nog heel erg warm geworden,
voor het eerst deze vakantie.
Uitgezwaaid door Rob en Barbara, waar we een geweldige tijd
hebben gehad, is het nu zaak voor Dick om de gaten in de weg
goed in de gaten te houden. De appels rollen van links naar
rechts door de bus.
Na een tijdje gaan we de snelweg E79 op, dan de E47 en de
E42. Links en rechts grote velden vol maïs, graan en
zonnebloemen, afgewisseld door poesta’s. We hebben een koffiestop in Bastya Panzio (staat een witte moerbeiboom
met rijpe vruchten op het terrein van het restaurant) en maken kennis met toiletten zonder slot.
Vlak voor de grensovergang krijgen we nog een politiecontrole te verwerken (rijbewijs van onze chauffeur) om
daarna bij Artand de grens naar Roemenië over te gaan. Eerst geld wisselen. We willen allemaal beschikken over
Roemeense leien en slaan – door een rekenfout – het tienvoudige in!
Dan naar het grensstadje Oradea, een prachtige stad, van oorsprong
Hongaars, met veel Jugendstil gebouwen. Sommige mooi gerestaureerd,
maar ook vele zwaar vervallen. We drinken er wat en rijden verder.
Aan de rand van Huedin staat een paar grote potsierlijke
zigeunerpaleizen. In Ivoru Grisului bezoeken we een schilderachtig
calvinistisch kerkje uit 1764. Het staat bovenop een berg in het dorp.
Omdat er net een huwelijk is
gesloten kunnen wij de kerk van
binnen bewonderen. ’t Is een
prachtige kerk met een cassetteplafond, dat gedecoreerd is met
bloemen en stermotieven. Het
hele dorp is aan weerszijde
voorzien van een openluchtmarkt
met winkeltjes met
mandenvlechtwerk en
borduurwerk. Alles veel van
hetzelfde.
We rijden verder over de A3 richting Turda en constateren dat ook hier de
Amorfa langs de weg groeit. Na een hele tijd gereden te hebben door een dal,
vlakbij een kloof, arriveren wij om ca. vijf uur ’s middags in Remetea, in het
pension van dr. Demeter (Demeter is de god van de landbouw).

We slapen op 2 locaties buiten het pension in het dorp en
maken kennis met Jon, onze gids.
Hij is chief mountain rescue teams en laat zich vergezellen door
zijn jonge hond.
Op tijd naar bed!
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Kloof

Coltesti
Ramet

Roemenië, logies in Rimetea (Rámetea)

Cheile Turzii
Kloof van Turda
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Dagverslag Zondag 9 juni 2013 - Sjef van Beek
Na onze vermoeiende reisdag van Hongarije naar Rimetea in Roemenie
werd besloten er een rustige dag van te maken. Het plaatsje Rimetea ligt
ongeveer 100 kilometer te zuidoosten van Cluj-Napoca. Het is hier een
Hongaarse enclave in Roemenië met veel Saksische huizen en boerderijen.
De godsdienst is bijna geheel orthodox. De busjes bleven thuis en werd
besloten een wandeling naar het Tracau gebergte te maken. Volgens onze
Roemeense gids Jon was het een prachtige tocht naar de top van Piatra
secuiului met een hoogte van ongeveer 1130 meter over de kam heen naar
de Piatra trascaului met een hoogte van ongeveer 1110 meter weer af te
dalen. Van beneden gezien vormden deze toppen een soort zadel met oude
verwaaide bomen erin. Om 9 uur vertrokken wij naar de plaatselijke
supermarkt voor heel veel mineraalwater en andere versnaperingen. Ook
werden er spijkers en andere ijzerwaren verkocht. Nu haalde Jon zijn
buienradar tevoorschijn: zonnig weer maar met eind van middag een buitje.
Via een klein weggetje wat overging in een karrenspoor verlieten wij het
dorp en kwamen wij op prachtige bloemrijke zonovergoten weiden met
veel soorten vlinders, te veel om op te noemen.
Enkele planten van deze weiden Hartgespan, Kleine pimpernel en de Verfbrem. Heel bijzondere soorten:
de Herfstadonis en een soort ratelaar Rhinanthus rumelicus. Even over
twaalven werd aan de voet van de Piatra secuiului werd geluncht. Een
deel van de groep bleef op de weiden achter, een ander deel begon aan
de beklimming. In het begin was
het nog een gemakkelijk
begaanbaar pad, en na een werd
een rust en drinkpauze gehouden.
Hierna werd het pad slechter en
moesten om grote keien heen
gaan lopen. Jon kwam even kijken
waar wij bleven, en hoever het
nog lopen was naar de top van de
Herfstadonis (Gea)
Piatra secuiului waren. Het was
nog 20 minuten lopen, volgens Jon. Met nog enkele mensen hebben wij
toch de terugtocht aanvaard om ons later bij de fotografen,
vlindermensen en plantenmensen aan te sluiten. Bij onze afdaling kijkend
over Rimetea naar Apuseni gebergte kwamen donkere en pikzwarte
luchten opzetten, deze werden door de wind naar ons toe geblazen en
binnen enkele ogenblikken brak het noodweer los boven ons dorp, de
Wilde weit
bloemenweiden en het Trascau gebergte met veel donder en
bliksemslagen en harde regenvlagen. Later vertelden ze
mij dat dit noodweer begonnen was toen zij in het midden
in het zgn. zadel liepen en als maar heviger werd. Het pad
vanaf de kam werd daardoor heel slecht begaanbaar. De
afdaling van de Piatra transcualui staat volgens Jon bekend
als zeer gemakkelijk bekend. Door de weergoden was het
pad spekglad geworden, een ware verschrikking dus met
veel uitglijders en kleine valpartijen. Dette kwam bij deze
afdaling zo slecht terecht dat zij een breuk in haar pols
opliep. Tijdens onze verrukkelijke en wel verdiende
maaltijd informeerde ik welke vogelsoorten er gezien of
gehoord waren. Enkele waren: Grijze gors, Rotszwaluw,
Schreeuwarend en tot slot de Slechtvalk. ’s Avonds
werden de vogellijsten en vlinderlijsten bijgewerkt.
Bijna boven
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Aanvulling op 9 juni De klim- en glijpartij naar Szekelyko 550 meter -1129 meter.
Het is een stevige klimpartij; nadat de helft van de groep
al is afgehaakt gaan 6 deelnemers en 2 reisleiders verder.
De Roemeense gids beloofde boven een mooie
bloemenweide en een makkelijker afdaling via een andere
route.
Het laatst stuk klimmen ging door een steile
rivierbedding,soms nog water in de bedding.
Na een tocht van 3 uur kom ik om 12.05 boven en ja het is
een prachtige weide met veel Trollius europaeus en
muggenorchis. Ik maak een foto’s van een oostelijke
parelmoervlinder en een icarusblauwtje.
Net aan mijn lunch begonnen blijkt er een onweer op te
komen zetten.
Er wordt besloten zo snel mogelijk aan de afdaling te
beginnen en de eerste druppels vallen al.
Het pad gaat door het bos en wordt snel glad door de
regen of was dit misschien al van de vorige buien,
allerminst een makkelijk pad.
Wij zoeken onze weg langs het pad,ook steil en glibberig
en oud blad zie je boomwortels niet..
Ik val en Jon,onze Roemeense gids, helpt mij overeind en
begeleidt mij een stuk. Dan valt ook Jan en Jon helpt ook
hem weer overeind.
Samen zoeken wij onze weg, glijdend van boom naar
boom. Ik val nog een paar keer en bij de 3e val bezeer ik
mijn linkerpols zodat ik geen steun meer kan zoeken bij
bomen. In mijn rechterhand heb ik een wandelstok die
mij helpt en zo kom ik toch beneden. Doorweekt en onder
de modder, met een blauwe arm en pols. Een helse tocht.
Jon bekijkt mijn pols en denkt dat het gekneusd is. Van Will mag ik een elastische kous lenen die veel steun geeft.
Mijn vieze kleding wordt in het hotel voor mij gewassen, fijn hoor.
De volgende dag heeft Jon nog weer naar mijn pols gekeken en hij denkt dat de ellepijp bij de pols uit de kom is
geweest maar gelukkig kan ik alles goed bewegen.
Gedurende de rest van de week alles meegedaan, alleen het schudden van het rijden in het busje was erg pijnlijk.
Niemand kwam op het idee een
foto te laten maken, ook ik niet.
Thuis toch maar even naar de
huisarts en daarna het ziekenhuis.
De pols bleek gebroken en werd in
het gips gedaan, een twijgbreuk
van 3cm. Het zat redelijk tegen
elkaar en het hoefde niet
geopereerd te worden.
Mijn advies: altijd in dergelijke
gevallen een foto laten maken.
Dette Vethaak-Nijkamp
Bloemenblauwtjes en Vals heideblauwtje
– foto Dette
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Maandag 10 juni Turda kloof
Na de survival tocht van gisteren wordt ons beloofd
dat de wandeling vandaag over vlak terrein zal gaan.
We wachten af. Er staat een tocht naar de Turda
kloof op het programma. Met de gids voorop rijden
we naar het noorden. Nadat de busjes geparkeerd
zijn beginnen we aan de wandeling. De kloof is 1270
m lang en 250 m diep. De weg voert door het bos
langs een riviertje. Hier zien we typische bosplanten
zoals Leverbloemje (Hepatica nobilis) en
Bosbingelkruid (Mercurialis perennis). Bij een brug
over de rivier laat een Grote gele kwikstaart zich
goed bewonderen. Hier wordt de kloof smaller en
lopen we langs een steile rotswand aan de ene kant
en het riviertje – soms diep onder ons - aan de
andere kant. Allengs wordt het pad steniger. De
eersten haken af en gaan terug.
Als het klauteren wordt, besloot ook
ondergetekende terug te keren. De vermoeidheid
van de vorige dag zit nog in de knieën. Terug op plek
waar we de busjes geparkeerd hebben, blijken we
koffie te kunnen bestellen. Inmiddels schijnt ook de
zon. Het begint langzamerhand op vakantie te lijken.
Om 12.00 uur zijn ook de diehards terug.

Na de lunch rijden we met de
busjes naar een paar zeer
bloemrijke weitjes. Het staat er vol
met o.a.
Knolspirea (Filipendula vulgaris),
Grote ratelaar (Rhinanthus
angustifolius),
Kranssalie (Salvia verticillata) ,
Esparcette (Onobrychis viciifolia) en
vleugeltjesbloem (Polygala major).
Na een uurtje struinen, rijden we
met de busjes naar Turda.
Langs verlaten glasfabrieken en een
verpauperde woonwijk komen we
de stad binnen. We genieten op een
terrasje van koffie en prijzen ons
gelukkig dat we droog zitten, want
het begint hard te regenen.
Onder leiding van André bezoeken we de Katholieke kerk. Hier is in 1568 het edict van Turda afgekondigd, dat
godsdienstvrijheid garandeerde aan protestanten, katholieken, unitariërs en calvinisten.
Op de terugweg naar Rimetea worden we nogmaals getrakteerd op een regenbui en valt de kaartlezer geregeld in
slaap.
Jan Uilenbroek
17

Verslag 11 juni 2013 –Ineke Z.
Als we uit Rimetea vertrekken is het heerlijk weer, droog, met 15.5 graden C.
We rijden weer richting Turda, Mihai met als einddol de stad Cluj Napoca, de 3e stad van Roemenië.
Onderweg, op een kruispunt van kleine wegen, maken we een stop om diverse weitjes te bezoeken.

Kluwenklokje -Gea

Brandkruid - Gea

Dat levert op o.m. : kluwenklokje, aardaker, kalkwalstro,
luzerne en kogeldistel.
Als ik staande op een klein heuveltje poog een foto te
maken, blijk ik op een mierennest te staan. Nooit geweten
dat deze beestjes zo snel bezit kunnen nemen van een
ongewenste gast.
Om half 1 vertrekken we; regen !
Eusomos ovulum- Gea

Rond één uur bereiken we een parkeerplaats in de stad. Het regent
hard; met zelfs hagel.
Dirk trekt een parkeerkaartje uit de automaat, laat het vallen en
bijna spoelt dit kleinood gelijk door de goot het riool in. Bijna dus.
Tijd voor een overdekt terras voor koffie en andere dranken. Even
de regen over ons heen laten wegtrekken.
Met 7 deelnemers bezoeken wij de Botanische Tuin. Een goede
keuze; een fraaie tuin, groen en fris door de regen.
Dreigende wolken, erg warm maar droog.
Precies op tijd verzamelen we ons weer bij de busjes.
André heeft met een aantal 'volgelingen' een museum 'gedaan'.
Gea maakt hiervan een verslagje.
Via een andere route bereiken we rond half 7 onze thuishaven.
's Avonds bekijken we in de 'keuken' van André nog even de oogst
van de dag.
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11 juni aanvullend verslag van het groepje Dick en Gea, Joke, Jan en André
Na het gezamenlijke bezoek aan het restaurantje wordt besloten dat we deze middag niet verder gaan als gehele
groep, omdat men verschillende dingen wil gaan bezichtigen.
Dick, Gea, Joke en Jan gaan samen met André de oude stad
bekijken, we lopen door de 19e eeuwse wijken rond het oude
centrum. Cluj-Napoca is de grootste stad van de landstreek
Transsylvanië. De bouwstijl van het middeleeuwse centrum
getuigt van de aanwezigheid van de Duitse kolonisten, die hier in
de 13e eeuw kwamen om het land te ontginnen.
Wat als eerste opvalt, zijn de ronde koepels van de MariaTenhemelopneming Kathedraal, de spitse torens van de St.
Michael kathedraal en de Franciscaner St Peters kerk. We gaan
in alle kerken naar binnen en in de laatste kerk zien we een mand
staan waar de bevolking brood in kan leggen. Vervolgens wordt
dit brood gedeeld met de hongerigen van de straat.
Jan wil graag naar het Transsylvanische Museum en omdat we
met een klein groepje zijn, besluiten we om mee te gaan. Het
Nationaal Museum van Transsylvanische Geschiedenis is een
archeologisch museum, dat volgens de informatie allerlei
interessante vondsten uit de oudheid tentoonstelt.
We betreden het historisch pand in het centrum van de stad en
we worden naar de derde verdieping gestuurd, daar is de ingang.
Prachtige houten trappen leiden ons omhoog, we zullen straks
een mooie collectie kunnen zien uit de geschiedenis van
Transsylvanië.
Op de derde verdieping kunnen we een entreekaartje kopen, de prijs is onlangs verhoogd met meer dan 100 procent,
want de oorspronkelijke prijs wordt op het kaartje aangegeven met 1.50 Lei, dit bedrag is met een stift doorgestreept
en veranderd in 3.10 Lei. Nou ja, het bedrag stelt ook niet zoveel voor en als we iets moois zien, is het best de moeite
waard.
Gea wil graag foto’s maken, 25 Lei zal dat moeten
kosten. Een heel bedrag, maar vooruit, maar als je het
achteraf omrekent, is dit ook best wel heel veel geld
voor 2 foto’s.
De eerste zaal hebben we snel bekeken, er staat alleen
wat Egyptische kunst, een kastje met ingelegd hout en
iets van oud Romaans glaswerk. Joke vraagt om meer
informatie en krijgt een brochure in het Engels. Mogen
we dit meenemen? Ja hoor, dat mag.
Wat is de route, vraagt Joke vervolgens, wordt dit
aangegeven?
Nee mevrouw, er is geen route, het museum is closed
wegens reorganisatie. Wat!!!! En dat entreekaartje dan
waarvan het bedrag duidelijk was doorgestreept en met meer dan 100 % verhoogd. En het kaartje voor het maken
van de foto’s in het museum, dat was toch niet alleen voor dat ene vaasje en dat ene lelijke houten kastje dat in deze
zaal staat? We zijn verbijsterd, maar we kunnen net zo goed tegen een houten pilaar praten, want de mevrouw
begrijpt echt totaal niet wat we bedoelen.
Het museum is closed en toch worden er entree kaartjes verkocht, onbegrijpelijk.
Achteraf hadden we deze mevrouw eens flink aan de oren moeten trekken om ons geld terug te eisen, maar we zijn
te verbouwereerd om iets te ondernemen. Stom, stom en nog eens stom.
We dalen alle trappen weer af naar beneden, en melden Jan dat hij een leuk uitje voor ons bedacht heeft. Als
pleister op de wond trakteert Jan ons op een consumptie op het terrasje op het marktplein.
De vraag blijft: zijn we nu echt bedonderd of is men zo onnozel dat er gewoon kaartjes verkocht mogen worden voor
die ene zaal die wel geopend was.
We denken het eerste.
Gea Warringa-Kroeske
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Woensdag, 12 juni - Gea Warringa- Kroeske
’s Morgens: de helling van de Munții Trascăului, in Coltesti, onder de ruïne van de burcht.
’s Middags: via Aiud naar het klooster Râmeț.
Het is nog heel vroeg in de morgen als ik wakker wordt van het getik van de stromende regen op het schuine
dakraampje van mijn hotelkamer. Jammer, al weer een natte dag, misschien zal het programma ook nu gewijzigd
moeten worden omdat de lemige bergpaadjes echt te glad zijn.
Tegen 8 uur lopen we in de regen het blubberige weggetje over naar het 100 meter verder gelegen hotel waar we het
ontbijt gebruiken.
De vele honden blaffen op deze vroege natte morgen nog steeds, de hanen kraaien, de poes en de buurvrouw komen
ook naar buiten, buurvrouw draagt een blauw emaille kannetje. Gaat ze verse melk halen van de boer? Buurman
groet ons vriendelijk en bekijkt nog eens de resultaten van de diepe sleuf die hij aan het uithakken is, het hemelwater
van z’n huis wordt hier door geleid naar het beekje aan de andere kant van de straat. Een houten kar komt ratelend
voorbij, hoe idyllisch kan het zijn op deze vroege druilerige morgen in Rimetea.
Bij het ontbijt wordt Nicolien verrast met een bosje verregende veldbloemen omdat ze jarig is en we zingen haar toe.
Ze trakteert ons op een chocolaatje en dat past heerlijk bij de warme wentelteefjes, die als verrassing op het
ontbijtbuffet liggen. We zijn blij met deze afwisseling, maar helaas, de teefjes smaken niet zoals moeder ze vroeger
bakte: met eieren, melk, suiker en kaneel, maar het is gewoon een vette en slappe hap, druipend in de olie. Nou ja,
het droge brood komt zo eindelijk eens op.
De dochter van de gids heeft thuis op de computer naar de buienradar gekeken en zo kunnen de regenbuien voor
deze dag voorspeld worden. De reisleiding meldt: code groen, dat betekent groeizaam weer, maar wel zo nu en dan
buien.
Het programma wordt dus aangepast:
’s Morgens gaan we naar een mooi
veldje op de hellingen van de Munții
Trascăului in de buurt van het volgende
dorpje Colțești, zo’n 5 km vanaf “ons”
dorp Rimetea.
En in de loop van de middag rijden we
dan verder naar het klooster Ramet,
aan de andere kant van de kloof.
Jan, de kaartlezer van busje 1 merkt
pessimistisch op: “Gaan we weer de
hele dag in de bus zitten? Dan kunnen
we net zo goed met Kras op reis gaan.”
Nee, belooft de reisleiding, we gaan ook
ergens koffie drinken, met gebak erbij.
Tegen 9 uur staat iedereen weer klaar
om te vertrekken, maar eerst gaan we
naar de plaatselijke supermarkt om
boodschappen te doen. De winkel is in
één keer vol als wij met ons clubje binnen komen. De hele voorraad bananen wordt opgekocht, (5 stuks) jammer
voor de plaatselijke bevolking. Gelukkig is er water genoeg op voorraad: 2 lei voor ½ liter, 3 lei voor 2 liter, ach wat,
iedereen heeft toch leien genoeg omdat we op de eerste dag immers veel te veel leien gepind hebben….
We rijden zo’n 5 km verder, naar het volgende dorpje en het einddoel van deze wandeling is de ruïne van een
verdedigingsburcht uit 1296, de Cetatea Colţeşti, gelegen boven op de top van een rotsachtige kalkstenen klif.
De floristen duiken onmiddellijk in zoekstand en worden al snel erg enthousiast over de mooie vondsten die op
deze helling gedaan worden: schitterende wilde weit, (melampyrum arvense), witte vleugeltjesbloem, potentilla
recta (nog niet eerder gezien) Nonea pulla, verschillende soorten silene, een mooi rode adonis, anjersoorten,
campanula’s , en nog veel meer.
Prachtig, wat een mooi tuintje in het wild.
Ook de vogelaars melden later dat ze voldoende aan hun trekken gekomen zijn, ze hebben o.a. een geelgors, een
kwartel, een appelvink en een kwartelkoning is gehoord. Deze laatste liet zijn roep duidelijk horen: kreg, kreg, dat
betekent volgens Dirk: kom hier, kom hier.
André roept zo nu en dan: “O help, weer een nieuwe plant, niet komen hoor, want jullie willen toch koffie met
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gebak?” Ja, dat willen we en dat was ons beloofd. “Nou, wat doe je
hier dan helemaal omhoog te kruipen?”
Ja, waarom doe je dat?
Dit is het waarom je mee gaat met een KNNV reis, om met elkaar te
ontdekken wat er in zo’n mooi veldje te vinden is. En wat fijn dat er
voldoende tijd gegeven wordt om hier langzamerhand omhoog te
kruipen. Ineke Z. ontdekt nog een prachtige bruin-rode wespenorchis
(epipactis atrorubens), helemaal een kers op onze bloementaart.
Maar omdat het langzamerhand weer wat begint te regenen en de
vogelaars hierdoor zijn uitgevogeld en ook de vlinders zijn verdwenen,
besluiten we om weer terug te gaan.
In het dorpje is een restaurant waar we kunnen koffie drinken. De gids
leidt ons naar het luxueuze hotel aan de rand van het dorpje Coltesti,
maar hier kunnen we toch echt niet naar binnen gaan, we zien er uit
als 14 landlopers. Gelukkig is er een overdekt buitenterras, waar we
ook ons meegenomen broodje kunnen eten.
Er wordt koffie besteld en het beloofde gebak worden heerlijke
warme flensjes met vruchtensaus.
De zakjes met suiker die bij de koffie geserveerd worden, passen
geheel in de stijl van de KNNV: op ieder zakje staat een bloem en we gaan de afbeeldingen determineren.
Ondertussen is het toch meer gaan regenen, een volgend veldje wordt het dus niet meer, we stappen in de beide
busjes en gaan op weg naar de Mănăstirea Râmeț – één van de oudste kloosters in Transsylvanië , gelegen aan de
ingang van de kloof van de Rametului Trascăului Mountains.
De afstand van 25 km naar het klooster lijkt een
kleinigheid, maar omdat de hoofdstraat van de
plaats Aiud veranderd is in een glijbaan van blubber
en slijk, schiet het niet hard op. De beide chauffeurs
moeten daarbij ook nog van links naar rechts
uitwijken om de tientallen kuilen en gaten in de weg
te vermijden.
André rijdt vlak bij een dame met een mooie plooi in
haar broek: “Jammer, mevrouw, die plooi is er nu
wel uit.” “Ja, dan moet je ook niet in Aiud gaan
wonen.” En even later: “Weet je wat ik doe? Ik ga
flink over de stenen rijden, dan zijn ze mooi plat
gedrukt voor de terugweg. “
Vanaf de achterste bank van de bus wordt gemeld:
“O help, mijn nieren gaan aan de wandel van dit gehobbel, kan het wat rustiger?”
Ook de andere weg blijkt een weg vol met hobbels en gaten: we tellen 62 sleuven dwars over de weg, die zijn
uitgegraven voor aanleg van de riolering en waarover wij met onze beide busjes overheen hobbelen op weg naar het
klooster.
Op deze plaats, diep verscholen achter in de kloof, kwamen
de monniken al bijeen vanaf het begin van de in de 13e
eeuw, er werd een parochiekerk gebouwd in 1611 en
vervolgens in verschillende periodes verbouwd, uitgebreid,
verwoest en weer hersteld.
Helaas is deze oude kerk niet geopend, maar de nieuwe
kerk die in 1992 ingewijd werd, is wel te bezichtigen voor
bezoekers. Sinds 1955 is het een vrouwelijke
kloostergemeenschap en één van de 95 bewoonsters
vertelt ons iets over de geschiedenis van het klooster.
Ondertussen staan haar handen niet stil, er moet gewerkt
worden, ook in de kostbare en korte momenten dat de gids
haar woorden vertaalt.
Het klooster herbergt een collectie die bestaat uit oude
religieuze boeken, liturgische voorwerpen, iconen geschilderd op hout en op glas, evenals gebruiksvoorwerpen die
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specifiek zijn voor het gebied van Transsylvanië.
Na dit bezoek gaan we weer op weg terug, weer over de 62 gleuven van de
weg naar Aiud.
We besluiten dat we thuis nooit meer zullen mopperen en vervolgens de
gemeente bellen als er eens een stoeptegel los ligt.
Als we terug zijn bij ons onderkomen in Rimetea, is de regen gelukkig over.
De mensen komen weer naar buiten, de buurvrouwen zitten weer op hun
bankje. De oude fiets van buurman is door de vele blubber wat smerig
geworden en daarom zet hij de fiets in de uitgegraven sleuf in het
stromende water. Makkelijk toch? Je moet je in alle omstandigheden je
weten te redden.
Ondanks de regen hebben we weer een schitterende dag gehad, met als
hoogtepunt het mooie hellinkje vol bloemenpracht.

Donderdag 13 juni 2013 - Dette
In Roemenië is het vandaag een feestdag, Hemelvaartsdag. Ook worden vandaag alle oorlogsslachtoffers herdacht. In
elk dorp worden kerkdiensten gehouden zo ook in Izvoarele, het dorp waar wij vandaag onze wandeling beginnen.
Het oorlogsmonument is nog niet helemaal opgeknapt, er wordt nog gewerkt terwijl de meeste dorpelingen al in de
kerk zijn voor de dienst.
Wij wandelen langs de kerk en een deel van de groep gaat naar binnen en maken zo een kwartier van de dienst mee.
Zij zijn erg onder de indruk van de devotie van de kerkgangers en mooie zang, ontroerend vond men.
Al klimmend komen wij boven het dorp op een prachtige bloemenweide.
Op het pad zitten honderden blauwtjes,verschillende soorten. Ook tegen een
muurtje verdringen de blauwtjes elkaar om de mineralen uit het gesteente te
halen.
De vlinders maken met hun eigen speeksel het gesteente nat en kunnen zo de
zouten oplossen en opzuigen. Het is een prachtig gezicht.
Op de weg terug bekijken wij het dorp wat beter; er zijn nog veel oude
huizen,gemaakt van leem met vakwerk. De bewoners zijn van deze tijd en
halen pizza’s bij de bakker, het is lunchtijd. Wij komen allemaal te laat bij de
busjes terug. Genoten van alles.
Dan weer in de busjes om naar de stad Medias te gaan.
Ondanks de slechte weersvoorspelling is het nog steeds prachtig weer.
Via Ayud en Teius/of Blaj, (partnerstad van Arnemuiden) gaan wij over de
rivier Neva..
Het wordt een lange bustocht van 2 uur, het nog steeds is het mooi weer en
wordt gemopperd over de lange rit.
Later zal André zijn excuses maken, hij had dit niet voorzien,
de wegen zijn erg slecht en er moest omgereden worden.
Onze Roemeense gids zit in ons busje voordurend luidop te
praten in zijn mobiel. Later vertelde hij dat er een ernstig
bergongeval was en hij zijn collega’s moest helpen.
De stad Medias is bijzonder omdat er een ommuurde kerk
staat.
In vroegere tijden kon de bevolking schuilen binnen de muren
voor het geweld van de Turken.
André vertelt dat er omstreeks 1500 een koning was die
Saksen uit Duitsland gevraagd had om hun stad op te bouwen
en de bevolking properheid bij te brengen. De Saksen hebben
de stad gekoloniseerd en tot op heden wordt er Duits
gesproken. Iedere zondag wordt in het Duits een dienst gehouden in de Evangelische Margarethe kerk. Het altaarstuk
22

in de kerk is geschilderd door Anton van Eyck;zijn
zelfportret linksonder in het schilderstuk.
Er zijn fresco en er hangen oude Anatolischer
gebedskleden in de kerk.
In 1572 vond de reformatie plaats in Medias.
Op de plaatsnaamborden in de omgeving en van de stad
staan 3 talen, Romeens, Hongaars en Duits.
Na een korte stadswandeling en een terras bezoek rijden
wij in 2 uur weer terug. Geen regen gehad die dag, elders
zijn er zware buien gevallen.

Vrijdag 14 juni Laatste excursie vanuit Rimetea - Ineke G.
Het plan is om door het dorp heen te lopen naar de andere kant van de vallei.
Van daaruit loopt een pad rond en terug naar het dorp. We lopen langs weitjes
met o.a. ruige leeuwentand en muizenoortje omhoog. Op een volgend weitje
vinden we bremrapen en muggenorchis en er schiet een hazelworm weg. Bij
de bomenrand loopt een weg naar links maar die is niet leuk genoeg volgens
André dus we lopen het bos in. Hier stijgt de weg snel en daarom blijven Dette
en Nicoline liever vlinderen in de bloemenweides.
Plotseling wijst Ion ons op
twee pootafdrukken met
grote nagels – volgens
hem is er een jonge beer
het pad overgestoken. We
gaan er natuurlijk foto’s
van maken.
Het pad gaat eigenlijk steeds omhoog dus op die manier maken
we er geen rondwandeling van. Daarom volgen we Ion en André
van het pad af en proberen de hoogtelijnen te volgen. Na wat
zoeken tussen de bomen door (terwijl ik me al zorgen maak of er
misschien weer glijpartijen komen), komen we heelhuids weer op een pad uit dat ongeveer horizontaal loopt.
Intussen is het al lunchtijd dus we eten op een weitje met uitzicht op een verlaten kochose uit de communistische
tijd. Het is te laat om de weg nog rond te lopen, dus we gaan via dit pad terug. Het blijkt het pad te zijn dat we
overgeslagen hadden.
Bij de weitjes komen we Dette tegen die vertelt dat ze een aangebrande orchis heeft gevonden. Ze wil hem wel laten
zien. Ik loop tot halverwege mee (wéér omhoog en het is warm!) en laat het verder maar zitten. Dette kan de
ontdekte orchis nog wel aan enkele die-hards
aanwijzen. De meesten wachten in de schaduw van
een boom tot ze terug zijn.
Beneden in het dorp willen we een biertje (ik) of
ander drankje nemen in de kroeg, maar die is dicht.
Dan maar in het restaurant.
Hier nemen we afscheid van Ion, die kraanwater
neemt, want hij rijdt meteen met zijn auto naar huis.
Het is 330 km en in Roemenië mag je helemaal geen
alcohol drinken als chauffeur.
Hij neemt zijn mooie border collie Lios
(afkorting van Helios) weer mee.
Wat een leuke hond vond ik dat.
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Zaterdag 15 juni 2013 - Joke Jansen
Om 6.45 uur op.
Ja, ja, onze laatste dag in Roemenië. De zon schijnt, alsof zij nooit anders heeft gedaan. Voor de laatste keer wordt de
Rama doorgegeven tijdens het ontbijt. Om 7.50 uur vertrekken we. Op de weg komen we paarden, koeien en
slapende honden tegen.
……Mijn gedachten gaan terug naar gisteren
toen Andre, Dik en ik nog wat rondliepen in
het dorpje om oude huisjes te bekijken. André
probeert of er een deur opengaat, waardoor
er een bel gaat. Een vrouw doet open. Wij
staan in de binnentuin met een grote
perenboom. Die peren gaan in het najaar in
stukjes in een ton (lekker gisten) en in het
voorjaar worden ze 2 x opgekookt en gezeefd
en in flessen gedaan. Resultaat: Palinka 52%.
Zij hebben geen wasmachine omdat de
toeristen veel water gebruiken. Ze zijn wel blij
met ons. Hij is Hongaar. Er wonen in dit dorp
ook Roemenen. Er zijn spanningen.
De tragiek is de uitzichtloosheid van hun
bestaan. ’s Winters komen zij niet buiten, alleen voor het allernoodzakelijkste. Aan de voordeur hangen symbolen
zoals een hark of een schep, zodat men bij brand weet wie wat in huis heeft om te helpen met blussen……
We drinken koffie onderweg in een restaurantje en gaan al ons overtollige geld bij de grens wisselen voor stevige
euro’s. In Hongarije maken we een wat langere stop om bij hotel Korona een warme middagmaaltijd te gebruiken.
Ook de groepsfoto wordt gemaakt.

Om 17.00 uur komen we aan in het centrum van Boedapest in cityhotel Baross. Het hotel ligt vlakbij het centraal
station. André en Dirk leveren de 2 busjes weer af bij de eigenaar. Met een kleine groep gaan we nog even Boedapest
in. We bekijken het sjieke hotel New York en drinken wat ter afsluiting.
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Zondag 16 juni Ochtend in Boedapest – ’s middags terugreis - Jan Uilenbroek
Vandaag gaan we met de trein terug naar huis. Omdat de trein
naar Wenen pas om 15.00 uur vertrekt, hebben we een sightseeing dag in Boedapest. Nadat we in hotel Baross alle bagage in
een kast opgeborgen hebben, lopen we in de richting van de
Donau. De stad heeft nog steeds de grandeur van vroeger met
monumentale panden. Sommigen zijn gerestaureerd, maar vele
kunnen wel een opknapbeurt gebruiken. We lopen langs HotelRestaurant New York. Het oogt als een paleis met een imposante
voorgevel en dito interieur in art-nouveau stijl.
Een groepje bezoekt de synagoge (links), de grootste in Europa.
In de synagoge is een fotogalerij; hiermee worden joden herdacht, die omgekomen zijn in de getto aan het eind van de 2de
wereldoorlog. Heel indrukwekkend. Buiten in de tuin staat een
gedenkboom van metaal. Op elk blad staat een naam.

Even verder stroomt de Donau. Duidelijk is te zien
dat het water de afgelopen dagen hoog heeft gestaan. Een tramtunnel staat nog steeds onder water.

Om 11.00 uur hebben we afgesproken op het terras van restaurant Gerbeaud. Dette is jarig en trakteert ons op gebak. Ik
kan niet nalaten een blik te werpen in het interieur. De zaak
heeft imposante zalen met zware kroonluchters en prachtig
bewerkte plafonds, alles in art-nouveau stijl. Om 14.00 uur
zijn we weer terug in hotel Baross. We halen onze bagage op
en lopen naar het station.

Station Boedapest Keleti is een kopstation met een
indrukwekkende voorgevel. Het oogt als een kasteel. De
railjet richting Wenen vertrekt precies op tijd, maar omdat
het traject langs de Donau door het hoge water beschadigd is, rijdt de trein niet verder dan Tatabanya en worden
we vandaar per bus vervoerd naar Gyor, waar een andere
railjet ons weer verder naar Wenen brengt. Al met al een
vertraging van ongeveer 45 minuten. Omdat we in Wenen
2 uur hadden om over te stappen, brengt deze vertraging
ons niet in moeilijkheden. Na een snelle hap op het moderne station Wenen-Westbahnhof nestelen we ons in de
slaaptrein richting Keulen. In de couchette vieren we nog
met wat ingeslagen drank de verjaardag van Dette.
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Opmerkingen bij de plantenlijst van Hongarije / Roemenië 2013. André Beijersbergen
Voor de wetenschappelijke (latijnse) naamgeving is vooral gebruik gemaakt van Kiraly G. et al (2011) " Uj magyar
füvészkönyv", uitgave Aggleteki Nemzeti Park Igazgatóság, ISBN 978-963-87082-8-1.
Dit is gedaan om twee redenen: ten eerste geeft deze flora aan of een plant wel of niet in Hongarije en aangrenzend
Roemenië voorkomt en ten tweede is de naamgeving en familie-indeling niet hypermodern, hetgeen betekent dat
vele planten (en vooral ook de families !) hun "vertrouwde naam" hebben. Via deze oude naam is gemakkelijk een
eventueel nieuwere naam terug te vinden.
Voor extra controle van de vondsten in Roemenië is ook gebruik gemaakt van Speta & Rakosy (2010) "Wildpflanzen
Siebenburgens", uitgave Plöchl Druck GmbH, ISBN 978-3-901479-57-1.
Voor de Nederlandse namen is gebruik gemaakt van de flora van Heukels, en waar dat niet mogelijk was, is in sommige gevallen een voor de hand liggende Nederlandse vertaling van de wetenschappelijke naam gebruikt. Bij vele
planten was dit echter niet goed mogelijk, zodat daar de Nederlandse naam ontbreekt.
Bij datum + plaats eerste vondst is geen melding meer gemaakt van herhaalde vondsten van dezelfde soort op andere dagen; in het verslag is eenvoudig op de betreffende dagen te vinden, welke de nauwkeurige locatie van de plantenvondsten was.
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Plantenlijst Hongarije en Roemenië juni 2013 - André
Familie

Wetenschappelijke
naam

Nederlandse naam

datum + plaats eerste vondst Hongarije

Adoxaceae

Adoxa moschatellina

Muskuskruid

7/6 Cserépfalu

Apiaceae

Bifora radians
Bupleurum subovatum
Conium maculatum
Erynchium campestre
Laser trilobum
Libanotis pyrenaica
Peucedanum cervaria
Sanicula europaea
Seseli annuum
Seseli leucospermum
Seseli osseum
Turgenia latifolia

12/6 Coltesti
12/6 Coltesti
Gevlekte Scheerling
Kruisdistel

Heelkruid

3/6 Farm-Lator
3/6 Farm-Lator
5/6 Kisgyör
7/6 Cserépfalu
5/6 Kisgyör
7/6 Cserépfalu
7/6 Cserépfalu

12/6 Coltesti
12/6 Coltesti

Vinca herbacea

Aristolochiaceae

Aristolochia clematitis
Asarum europaeum

Pijpbloem
Mansoor

2/6 Vac

Asclepiadaceae

Vincetoxicum hirundinaria

Engbloem

3/6 Farm-Lator

Aspleniaceae

Asplenium septentrionale

Noordse Streepvaren

3/6 Farm-Lator

Zulte

3/6 Farm-Lator
5/6 Kisgyör
3/6 Farm-Lator

Achillea distans
Anthemis austriaca
Aster tripolium
Buphtalmum salicifolium
Carduus acantoides
Carduus collinus
Centaurea jacea
Centaurea scabiosa
Centaurea triumfettii
Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum temulum
Crepis pulchra
Crepis tectorum
Hieracium caespitosum

9/6 Rimetea

10/6 Turda

Apocynaceae

Asteraceae

datum + plaats
eerste vondst
Roemenië

5/6 Kisgyör

9/6 Rimetea

3/6 Farm-Lator
Langstekelige Distel

10/6 Turda
5/6 Kisgyör

Knopkruid
Grote Centaurie

11/6 Cluj-Napoca
5/6 Kisgyör
5/6 Kisgyör
13/6 Izvoarele

Dolle Kervel

13/6 Izvoarele
11/6 Cluj-Napoca

Smal Streepzaad
Weidehavikskruid
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3/6 Farm-Lator
3/6 Farm-Lator

Boraginaceae

Brassicaceae

Hieracium pilosella
Hypochaeris maculata
Inula hirta
Inula salicina
Jurinea glycacantha
Jurinea mollis
Lactuca perennis
Leontodon hispidus
Podospermum laciniatum
Tanacetum corymbosum
Tragopogon pratensis
ssp. orientalis

Muizenoortje
Gevlekt Biggenkruid
Ruwe Alant
Wilgenbladalant

3/6 Farm-Lator
5/6 Kisgyör
3/6 Farm-Lator

Oosterse Morgenster

5/6 Kisgyör

10/6 Turda

Anchusa officinalis
Buglossoides arvensis
Cerinthe minor
Cynoglossum hungaricum
Cynoglossum officinale
Echium maculatum
Nonea pulla
Onosma visianii
Pulmonaria montana

Gewone Ossentong
Ruw Parelzaad
Kleine Wasbloem

3/6 Farm-Lator
5/6 Kisgyör

11/6 Cluj-Napoca

Alyssum alyssoides
Alyssum murale
Arabis hirsuta
Berteroa incana
Biscultella laevigata
Bunias orientalis
Camelina sativa
Cardamine bulbifera
Cardaminopsis arenosa
Cardaminopsis halleri
Descurainia sophia
Erysimum odoratum
Erysimum repandum
Lepidium campestre
Lepidium draba

Bleek Schildzaad

12/6 Coltesti
14/6 Rimetea
11/6 Cluj-Napoca

5/6 Kisgyör
12/6 Coltesti
Overblijvende Sla
Ruige Leeuwentand

5/6 Kisgyör
11/6 Cluj-Napoca
4/6 Kleine Hortobagy
3/6 Farm-Lator

11/6 Cluj-Napoca
5/6 Kisgyör

Veldhondstong

11/6 Cluj-Napoca
10/6 Turda

5/6 Kisgyör
4/6 Kleine Hortobagy 10/6 Turda
5/6 Kisgyör
10/6 Turda

Ruige Scheefkelk
Grijskruid
Brilkruid
Bunias
Huttentut
Bolletjeskers
Rozetsteenkers
Sophiekruid

3/6 Farm-Lator

13/6 Izvoarele
9/6 Rimetea
13/6 Izvoarele
9/6 Rimetea
10/6 Turda
9/6 Rimetea
12/6 Coltesti
14/6 Rimetea
14/6 Rimetea

5/6 Kisgyör
3/6 Farm-Lator
4/6 Kleine Hortobagy
5/6 Kisgyör
9/6 Rimetea
4/6 Kleine Hortobagy
3/6 Farm-Lator
4/6 Kleine Hortobagy

Lunaria recidiva
Turritis glabra

Veldkruidkers
Pijlkruidkers
Overblijvende Judaspenning
Torenkruid
3/6 Farm-Lator

Butomaceae

Butomus umbellatus

Zwanebloem

Campanulaceae

Campanula carpatica
Campanula glomerata
Campanula patula
Campanula persicifolia
Campanula ranunculoides

Karpatenklokje
Kluwenklokje
Weideklokje
Perzikbladklokje

10/6 Turda
10/6 Turda

6/6 Grote Hortobagy

Akkerklokje

3/6 Farm-Lator
3/6 Farm-Lator

9/6 Rimetea
11/6 Cluj-Napoca
9/6 Rimetea

13/6 Izvoarele
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Campanula siberica
Phyteuma orbiculare
Caryophylleaceae Dianthus petraeus
Dianthus pontederae
Dianthus spiculifolius
Lychnis viscaria
Petrorhagia prolifera
Scleranthus annuus
Silene nemoralis
Silene nutans
Silene otites
Silene viscosa

12/6 Coltesti
10/6 Turda

Bolrapunzel

3/6 Farm-Lator
Rode Pekanjer
Slanke Mantelanjer
Eenjarige Hardbloem
Nachtsilene
Geoorde Silene

3/6 Farm-Lator
2/6 Vac
3/6 Farm-Lator
5/6 Kisgyör
14/6 Rimetea
3/6 Farm-Lator
10/6 Turda
3/6 Farm-Lator
12/6 Coltesti
4/6 Kleine Hortobagy

Chenopodiaceae

Chenopodium bonushenricus

Brave Hendrik

Cistaceae

Helianthemum nummularium

Geel Zonneroosje

7/6 Cserépfalu

Colchicaceae

Colchicum autumnale

Herfsttijloos

3/6 Farm-Lator

Convallariaceae

Polygonatum latifolium

Crassulaceae

Sedum acre
Sedum hispanicum

Muurpeper

Cuscutaceae

Cuscuta europaea

Groot Warkruid

Dipsacaceae

Knautia arvensis
Scabiosa ochroleuca

Beemdkroon

Dryopteridaceae

Cystopteris fragilis

Blaasvaren

Eleagnaceae

Eleagnus angustifolia

Smalle Olijfwilg

4/6 Kleine Hortobagy

Euphorbiaceae

Euphorbia cyparissias
Euphorbia exigua
Euphorbia glareosa
Euphorbia lucida
Euphorbia segetalis
Euphorbia seguieriana
Mercurialis perennis

Cypreswolfsmelk
Kleine Wolfsmelk

3/6 Farm-Lator
7/6 Cserépfalu
4/6 Kleine Hortobagy
7/6 Cserépfalu

Fabaceae

9/6 Rimetea
12/6 Coltesti
10/6 Turda

9/6 Rimetea

12/6 Coltesti

3/6 Farm-Lator
3/6 Farm-Lator
14/6 Rimetea
13/6 Izvoarele
10/6 Turda
4/6 Kleine Hortobagy 10/6 Turda
9/6 Rimetea

10/6 Turda
11/6 Cluj-Napoca
10/6 Turda

Zandwolfsmelk
Bosbingelkruid

Anthyllis vulneraria
Wondklaver
Astragalus glycyphyllos Hokjespeul
Astragalus vesicarius

3/6 Farm-Lator
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12/6 Coltesti
13/6 Izvoarele
12/6 Coltesti

ssp. albidus
Chamaecytisus albus
Chamaecytisus virescens
Colutea arborescens
Cytisus nigricans
Dorycnium herbaceum
Genista tinctoria ssp.
elata
Genista ovata
Genista sagittalis
Lathyrus aphaca
Lathyrus latifolius
Lathyrus nissolia
Lathyrus tuberosus
Lathyrus vernus
Lotus corniculatus
Medicago falcata
Medicago minima
Medicago sativa
Onobrychis viciifolia
Trifolium alpestre
Trifolium montanum
Trifolium pannonicum
Trifolium striatum
Vicia grandiflora
Vicia pannonica

5/6 Kisgyör

9/6 Rimetea
12/6 Coltesti

Blazenstruik

3/6 Farm-Lator
3/6 Farm-Lator

Verfbrem

5/6 Kisgyör
5/6 Kisgyör

Pijlbrem
Naakte Lathyrus
Brede Lathyrus
Graslathyrus
Aardaker
Voorjaarslathyrus
Rolklaver
Sikkelklaver
Kleine Rupsklaver
Luzerne
Esparcette
Alpenklaver
Bergklaver
Gestreepte Klaver

12/6 Coltesti
10/6 Turda
9/6 Rimetea
9/6 Rimetea
13/6 Izvoarele

5/6 Kisgyör
4/6 Kleine Hortobagy 12/6 Coltesti
4/6 Kleine Hortobagy 13/6 Izvoarele
10/6 Turda
10/6 Turda
3/6 Farm-Lator
5/6 Kisgyör
11/6 Cluj-Napoca
11/6 Cluj-Napoca
3/6 Farm-Lator
12/6 Coltesti
3/6 Farm-Lator
10/6 Turda
11/6 Cluj-Napoca
3/6 Farm-Lator
3/6 Farm-Lator
12/6 Coltesti
4/6 Kleine Hortobagy

Geraniaceae

Erodium cicutarium
Geranium dissectum
Geranium phaeum
Geranium lucidum

Gewone Reigersbek
3/6 Farm-Lator
Slipbladige Ooievaarsbek
Donkere Ooievaarsbek
Glanzende Ooievaarsbek

Hyacinthaceae

Muscari comosum

Kuifhyacinth

3/6 Farm-Lator

Hypericaceae

Hypericum perforatum

Sint Janskruid

3/6 Farm-Lator

Lamiaceae

Ballota nigra
Leonurus cardiaca
Nepeta pannonica
Phlomis tuberosa
Prunella grandiflora
Salvia austriaca
Salvia glutinosa
Salvia nemorosa
Salvia pratensis
Salvia verticillata
Satureja acinos

Stinkende Ballote
Hartgespan

6/6 Grote Hortobagy
4/6 Kleine Hortobagy 9/6 Rimetea
11/6 Cluj-Napoca
6/6 Grote Hortobagy 11/6 Cluj-Napoca
14/6 Rimetea
5/6 Kisgyör
10/6 Turda
10/6 Turda
4/6 Kleine Hortobagy
10/6 Turda
13/6 Izvoarele
5/6 Kisgyör
13/6 Izvoarele

Grootbloemige Brunel
Gele Salie
Veldsalie
Kransbladsalie
Kleine Steentijm
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9/6 Rimetea
12/6 Coltesti
10/6 Turda
10/6 Turda

Scutellaria altissima
Stachys officinalis
Stachys recta
Stachys sylvatica
Teucrium chamaedrys
Thymus pulegioides

Betonie
Bergandoorn
Bosandoorn
Echte Gamander
Grote Tijm

Liliaceae

Lilium martagon

Tukse Lelie

10/6 Turda

Linaceae

Linum flavum
Linum perenne
Linum tenuifolium

Overblijvend Vlas

12/6 Coltesti
12/6 Coltesti
13/6 Izvoarele

Lythraceae

Trapa natans

Waternoot

Malvaceae

Malva sylvestris

Groot Kaasjeskruid

13/6 Izvoarele

Orchidaceae

Epipactis atrorubens
Gymnadenia conopsea
Orchis coriophora
Orchis ustulata
Neottia nidus-avis

Bruinrode Wespenorchis
Grote Muggenorchis
Wantsenorchis
3/6 Farm-Lator
Aangebrande Orchis
Vogelnestje

12/6 Coltesti
9/6 Rimetea

Orobanche caryophyllacea
Orobanche elatior

Walstrobremraap
Centauriebremraap

9/6 Rimetea
5/6 Kisgyör

Papaveraceae

Papaver dubium albiflorum

Bleke Klaproos

3/6 Farm-Lator

Plantaginaceae

Plantago media

Ruige Weegbree

3/6 Farm-Lator

Poaceae

Briza media
Stipa pennata

Trilgras
Vedergras

3/6 Farm-Lator

Orobanchaceae

Polygalaceae

Ranunculaceae

7/6 Cserépfalu
3/6 Farm-Lator
3/6 Farm-Lator

10/6 Turda
13/6 Izvoarele
12/6 Coltesti
13/6 Izvoarele

6/6 Grote Hortobagy

14/6 Rimetea
14/6 Rimetea

9/6 Rimetea

10/6 Turda

Polygala amara
Polygala major

3/6 Farm-Lator
5/6 Kisgyör

Adonis aestivalis
Zomeradonis
Clematis integrifolia
Consolida regalis
Wilde Ridderspoor
Helleborus purpurascens
Ranunculus auricomus Gulden Boterbloem
Ranunculus illyricus
Thalictrum aquilegifolium
Thalictrum lucidum
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10/6 Turda
9/6 Rimetea

4/6 Kleine Hortobagy
4/6 Kleine Hortobagy 9/6 Rimetea
9/6 Rimetea
10/6 Turda
3/6 Farm-Lator
9/6 Rimetea
4/6 Kleine Hortobagy

Trollius europaeus

Trollius

9/6 Rimetea

Resedaceae

Reseda lutea

Wilde Reseda

11/6 Cluj-Napoca

Rosaceae

Agrimonia eupatoria
Filipendula vulgaris
Fragaria vesca
Fragaria viridis
Potentilla argentea
Potentilla recta
Sanguisorba minor
Sorbus domestica

Agrimonie
Knolspiraea
Bosaardbei

11/6 Cluj-Napoca
9/6 Rimetea
9/6 Rimetea

Rubiaceae

Viltganzerik
Rechte Ganzerik
Kleine Pimpernel

Asperula capitata
Asperula tinctoria
Galium album
Galium glaucum
Galium rubioides
Galium verum

Geel Walstro

Rutaceae

Dictamnus albus

Vuurwerkplant

Santalaceae

Thesium bavarum
Thesium linophyllon

Sapindaceae

Saxifragaceae

Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acer tataricum

3/6 Farm-Lator
4/6 Kleine Hortobagy
3/6 Farm-Lator

12/6 Coltesti
5/6 Kisgyör
5/6 Kisgyör
10/6 Turda
5/6 Kisgyör
4/6 Kleine Hortobagy
10/6 Turda
11/6 Cluj-Napoca
11/6 Cluj-Napoca
5/6 Kisgyör
3/6 Farm-Lator
10/6 Turda

Spaanse Aak
Noorse Esdoorn
Gewone Esdoorn

7/6 Cserépfalu
7/6 Cserépfalu
7/6 Cserépfalu
10/6 Turda

Saxifraga paniculata

Scrophulariaceae Digitalis grandiflora
Linaria genistifolia
Linaria vulgaris
Melampyrum arvense
Melampyrum nemorosum
Rhinanthus minor
Rhinanthus rumelicus
Scrophularia vernalis
Verbascum lychnitis
Verbascum phoenicum
Veronica austriaca
Veronica spicata
Veronica teucrium

10/6 Turda
Grootbloemig Vingerhoedskruid

5/6 Kisgyör
3/6 Farm-Lator

Vlasbekje
Wilode Weit

9/6 Rimetea
11/6 Cluj-Napoca
12/6 Coltesti

5/6 Kisgyör
Kleine Ratelaar
Voorjaarshelmkruid
Melige Toorts
Brede Ereprijs
Aarereprijs
Brede Ereprijs

5/6 Kisgyör
7/6 Cserépfalu
5/6 Kisgyör
3/6 Farm-Lator
5/6 Kisgyör
5/6 Kisgyör

32

13/6 Izvoarele
10/6 Turda
10/6 Turda
9/6 Rimetea
12/6 Coltesti
10/6 Turda

Solanaceae

Scopolia carniolica

Klokbilzenkruid

7/6 Cserépfalu

Staphyleaceae

Staphylea pinnata

Pimpernoot

4/6 Farm-Lator

Thymelaeaceae

Daphne mezereum

Peperboompje

Urticaceae

Parietaria officinalis

Groot Glaskruid

Roomvlekvlinder

9/6 Rimetea
7/6 Cserépfalu

knoopkruidparelmoervlinder
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13/6 Izvoarele

Vlinderlijst KNNV-reis naar Hongarije / Roemenië – Sytze Hempenius
Dag- en nachtvlinders in Hongarije op alfabetische volgorde
volgens de Nederlandse naam.
Akkerparelmoervlinder / of Paarse parelm. vl.
Argusvlinder
Bont zandoogje
Boomblauwtje
Boswitje
Boterbloempje
Bruine eikepage
Bruin zandoogje
Citroenvlinder
Distelvlinder
Dubbelstip parelmoervlinder
Gamma - uil
Gehakkelde aurelia
Groot dikkopje
Groot geaderd witje
Grote vuurvlinder
Heideblauwtje
Hooibeestje
Icarusblauwtje
Kameeltje
Kardinaalsmantel
Keizersmantel
Klaverblauwtje
Klein geaderd witje
Klein koolwitje

Boloria dia
Lassiommata megera
Pararge eageria
Celastrina argiolus
Lepidea sinapis
Pseudopanthera macularia
Satyrium ilicis
Maniola jurtina
Gonepteryx rhanni
Vanessa cardui
Brentis hecate
Autographa gamma
Polygonia C- album
Ochlodes sylvanus
Aporia crataegi
Lycaena dispar
Plebeus argus
Coenonympha pamphilus
Polyommatus icarus
Notodonta ziczac
Argynnis pandora
Argynnis paphia
Cyaniris semiargus
Pieris napi
Pieris rapae
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Vlinderlijst van Roemenië 9 - 15 juni 2013.
Opgetekend door Sytze en Anneke Hempenius en uitgewerkt door Nicoline Kuurstra.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Andoorndikkopje
Adonisblauwtje
Atalanta
Bont zandoogje
Boterbloempje
Braamparelmoervlinder
Bruin zandoogje
Bruine eikepage
Distelvlinder
Esparcetteblauwtje
Gamma uil
Geelbandspikkeldkkopje
Gehakkelde aurelia
Groentje
Groot dikkopje
Groot geaderd witje
Groot koolwitje
Grote parelmoervlinder
Hooibeestje
Keizersmantel
Klein geaderd witje
Kleine parelmoervlinder
Kleine sleedoornpage
Oostelijke parelmoervlinder
Oostelijk resedawitje
Oostelijk tijmblauwtje
Oranje luzerne vlinder
Oranjetipje
Pruimenpage
Roodbonte parelmoervlinder
Roodstreep-hooibeestje
Rouwmantel
Spireazwever
Sint Jacobsvlinder
Toorts-parelmoervlinder
Tweekleurig hooibeestje
Vals bruin blauwtje
Vals witje
Vetkruidblauwtje
Voorjaars-spikkeldikkopje
Wegedoornpage
Wikkeblauwtje
Zwart blauwtje
Zuidelijk pijpbloemvlinder

Carcharodus lavatherae
Polyommatus bellargus
Vanessa atalanta
Pararge eageria
Pseudopanthera macularia
Brenthis daphne
Maniola jurtina
Satyrium ilicis
Vanessa cardui
Polyommatus thersites
Autographa gamma
Pyrgus sidae
Polygonia C-album
Callopsis rubi
Ochlodes sylvanus
Aporia crataegi
Pieris brassicae
Argynnis aglaja
Coenonympha pamphilus
Argynnis paphia
Pieris napi
Issoria lathonia
Satyrium acaciae
Melitaea britomartis
Pontia edusa
Pseudophylotes vicrama
Colius croceus
Anthocharis cardamines
Satyrium pruni
Euphidrias maturna
Coenonympha glycerion
Nymphalis antiopa
Neptis rivularis
Tyria jacobaeae
Melitaea trivia
Coenonympha arcania
Aricia artaxerxes
Siona lineata
Scolitantides orion
Pyrgus serratulae
Satyrium spini
Polyommatus amandus
Arioia eumedon
Zerynthia polyxena
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Vogellijst KNNV-reis naar Hongarije / Roemenië – Dirk
Naam

Knobbelzwaan
Grauwe Gans
Krooneend
Tafeleend
Witoogeend
Krakeend
Wilde Eend
Zomertaling
Patrijs
Kwartel
Dodaars
Fuut
Roodhalsfuut
Dwergaalscholver
Aalscholver
Roerdomp
Kwak
Ralreiger
Kleine Zilverreiger
Grote Zilverreiger
Blauwe Reiger
Purperreiger
Zwarte Ooievaar
Ooievaar
Lepelaar
Wespendief
Zeearend
Bruine Kiekendief
Sperwer
Buizerd
Schreeuwarend
Torenvalk
Roodpootvalk
Boomvalk
Slechtvalk
Waterral
Kwartelkoning
Waterhoen
Meerkoet
Kraanvogel
Kluut
Kievit
Kokmeeuw
Geelpootmeeuw
Visdief
Witwangstern
Witvleugelstern
Houtduif
Boomkruiper

Farm Lator
e.o.

Rimetea
e.o.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

Naam
Turkse Tortel
Zomertortel
Koekoek
Steenuil
Ransuil
Gierzwaluw
Alpengierzwaluw
Bijeneter
Scharrelaar
Hop
Groene Specht
Zwarte Specht
Grote Bonte Specht
Syrische Bonte Specht
Middelste Bonte Specht
Kuifleeuwerik
Boomleeuwerik
Veldleeuwerik
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Duinpieper
Balkankwikstaart
Grote Gele Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Winterkoning
Roodborst
Nachtegaal
Zwarte Roodstaart
Paapje
Roodborsttapuit
Merel
Kramsvogel
Zanglijster
Grote Lijster
Snor
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Rietzanger
Grote Karekiet
Braamsluiper
Grasmus
Zwartkop
Tjiftjaf
Withalsvliegenvanger
Glanskop
Pimpelmees
Koolmees
Boomklever
Kleine Klapekster
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Farm Lator
e.o.
x
x
x
x
x
x

Rimetea
e.o.
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Wielewaal
Grauwe Klauwier
Gaai
Ekster
Kauw
Roek
Bonte Kraai
Raaf
Spreeuw
Huismus
Ringmus
Vink
Europese Kanarie
Groenling
Putter
Kneu
Appelvink
Grijze Gors
Geelgors
Rietgors
Grauwe Gors
Totaal

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

120
soorten
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Donau Boedapest

Roemenië
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