Natuurreis Hongarije!
maandag 16 juni 2022
De eerste dag staat in het teken van de reis ernaar toe en van de kennismaking met de omgeving. Een aantal van de
14 deelnemers was al even in het land maar de meesten arriveerden per trein of vliegtuig op zondag in Hongarije.
Die maandag is er vooral veel te ontdekken; neem b.v. de vogelkijkhut waarin vele vogels te bewonderen zijn maar
waar de Appelvinken toch de meeste aandacht vragen. Tijdens het ontbijt worden we door onze excursieleider Rob
de Jong gevraagd mee te komen. Op een berg afvalhout en hooi liggen diverse Smaragdhagedissen te zonnen. De
vrouwtjes zijn geheel groen en het mannetje heeft een blauwe kop. Na het ontbijt maken we vanuit ons
onderkomen de eerste excursie. We lopen door het bos de helling op. In het bos maken we kennis met de inheemse
flora w.o. een Longkruid en Mansoor. In het bos zien we ook fraai een Vliegend hert. Het pad loopt langzaam
omhoog tot we op een geërodeerd kalkplateau uitkomen.

Appelvink, Coccothraustes coccothraustes

Smaragdhagedis, Lacerta cf. viridis

De begroeiing is prachtig met als kenmerkende soorten o.a. Bergklaver, Liggend bergvlas, Kuifhyacint en
Bergnachtorchis. Maar wat vooral opvalt is de grote hoeveelheid vlinders, o.a. Zilveren maan, Dubbelstip, Kleine
parelmoervlinder en Roodbonte parelmoervlinder. Een groepje gaat met Rob verder het plateau op, hier zien we nog
Groot geaderd witje, Kardinaalsmantel en Keizersmantel. Na de lunch rijden we een kort stukje om een tweede
wandeling te beginnen in een gedeeltelijk gemaaid vochtig brandnetel- / braamveld. Hier zijn weer fraaie vlinders te
zie o.a.: Zwarte apollovlinder, Lathyruszweven en vele andere.

Lathyruszwever , Neptis sappho

Kleine iepenpage, Satyrium w-album

Tijdens deze wandeling komen ook de vogelaars aan hun trekken met Roodborsttapuit, Grauwe gors, Grauwe
klauwier en Geelgors. Voldaan vertrokken we weer richting ons onderkomen. We liepen langs enorme aantallen
Kleine iepenpages en zagen twee Aesculaapslangen in de rotsmuurtjes zitten. Langs de weg werden we verrast door
de fraaie Kleine weerschijnvlinders.
Kjell Nilsen

