dinsdag 7 juni 2022: Naar Little Hortobagy
Gevraagd naar de verwachtingen van de deelnemers voor deze dag werd onder meer het
volgende gezegd:
“Als ik in de natuur loop is dat al genoeg voor mij” (Ans),
“Ik hoop en verwacht dat het een geweldig mooie dag wordt” (Nelly),
“Ik laat alles over me heen komen, liefst de Bijeneter” (Betty),
Kortom, de stemming zat er tegen 9 uur al goed in.
Nadat we onderweg een noodstop voor een aesculaapslang maakten en geen Steenuil op
een dak zagen zitten, maar een Torenvalk ging het rap met de waarnemingen onderweg:
Bruine kiekendief, Buizerd, Ooievaars op het nest in de dorpen en een Ree die over de weg
sprong.
Eenmaal in het gebied van de poesta aangekomen maakten we een aantal stops. Wat zagen
we dan? Bij de eerste stop kuifleeuweriken en tapuiten rond hooibalen bij een boerderij.
Tweede stop: allerlei vlinders, waaronder de kolibrievlinder op wilde ridderspoor.
Derde stop: Scharrelaars, ver weg op elektriciteitsdraden en op struiken.
Vierde stop: de Sakervalk!
Daarna weer een stop voor de Scharrelaars, want die wilden we immers allemaal goed zien.
Nu, dat was een grote uitdaging, want Scharrelaars bleken zeer waakzame en schuwe vogels.
Maar na enige moeite zag zelfs Nelly er één door de telescoop.
Het was inmiddels tijd voor de lunch. Bij een temperatuur van 28 graden aten we onze zelf
gesmeerde bammetjes met inmiddels gesmolten kaas en ander beleg. Dankzij het geweldig
verzorgde ontbijt door Barbara en haar vrouwelijke stafleden! Verfrissend was wel dat onze
lunch muzikaal werd opgeluisterd door zang van Bosrietzanger en Nachtegaal.
Ook Martin deed een duit in het zakje van het lunchprogramma met een discussie over het
verschil of de overeenkomst (dat ben ik even kwijt, sorry Martin) tussen een mietje en een
nicht. (Wie nu nog vindt dat natuurmensen een eenzijdige belangstelling hebben heeft
definitief ongelijk.)
We zetten onze queeste voort op zoek naar het nest van een Keizerarend. Gezien, nest met
jonge vogels erin!
Daarna, na veel gehobbel maakten we een vlinderstop. In mijn beleving zagen we A.S.V. (Alle
Soorten Vlinders): vuur- en parelmoervlinders en dambordjes. Met deze laatste had Betty
haar doelsoort op vlindergebied voor deze week te pakken. Weer verder op weg lag een
jonge ree in de bosjes ons oplettend aan te kijken. Met reebruine ogen!

O, alarm, we moesten nog even terug op zoek naar Ans’ verloren telefoon. Na een korte
zoektocht: gevonden!
Daarna hadden we zelfs nog een dudeljo-moment, toen een Wielewaal voor de auto langs
vloog. Feest! En ook nog Ooievaars in de lucht en een Purperreiger die zomaar langs de weg
stond.
En bij de laatst stop: roepende Kievit, roepende Hop, die sommigen later ook nog zagen,
Boomkikker op een rietstengel, bloeiende Krabbescheer met een Purperreiger en een
zingende Wielewaal. Wat een paradijselijke toestanden voor nuchtere Hollanders en
Friezen. Op naar huis en naar een heerlijk koel Hongaars biertje!
Hans Boekhout

