
Hieruit zou men kunnen concluderen, 
dat er in het rivierengebied vooral klei
nere voortplantingsplaatsen voorko
men. Deze waarnemingen zijn echter 
momentopnamen, waardoor het zeer 
goed mogelijk is dat er op al deze plaat
sen gedurende de voortplantingsperiode 
in totaal veel meer dieren aanwezig wa
ren. 
Zowel bij voortplantingsplaatsen in de 
„Halve Galg" als bij de „Groenlanden" 
in de Ooijpolder werden in 1976 vele op 
de weg doodgereden Gewone padden 
gezien. Op de Leuthse straat (omgeving 
Halve Galg) betrof het enkele tientallen 
dieren, terwijl op de Hezelstraat, die 
midden door de „Groenlanden" loopt, 
op 16 april 1976 ten minste 30 dode 
exemplaren werden geteld. Ook bij deze 
waarnemingen betreft het momentop
namen. Verspreid over het gehele 
voortplantingsseizoen zal hier zeker een 
veelvoud van het getelde aantal exem
plaren om het leven gekomen zijn. 
Waarnemingen van Gewone padden op 
verharde wegen kunnen een indicatie 
geven van de hoeveelheid dieren die in 
een gebied voorkomen. Zo werden op 11 
april 1975 's nachts 15 exemplaren ge
zien op wegen rond „deBreulij" bij Oud 

„Wie naar Hongarije trekt 
droomt van de poesta. 
Hij wil mijlen door de heide dwalen 
en door moerassen, met enkele wilde 
schuw hinnekende paarden en loeiende 
stieren 

Zevenaar (een voortplantingsplaats), 
terwijl in diezelfde nacht 12 exemplaren 
werden geteld bij „den Oldenhoek" 
(Duiven) en 31 exemplaren op wegen 
tussen Netterden en Megchelen (ge
meente Gendringen). In de dorpen Slijk-
Ewijk en Gendt in de Betuwe werden in 
1976 vele tientallen padden aangetrof
fen; hetzelfde was in 1977 het geval in 
Puiflijk en Druten in het Land van Maas 
en Waal. 

Uit deze gegevens blijkt dat de Gewone 
pad in het rivierengebied een gewone en 
plaatselijk zelfs talrijk voorkomende 
soort is. Dat er desondanks relatief wei
nig gegevens bekend werden, wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de ver
borgen (en nachtelijke) leefwijze en het 
zwakke geluid dat de dieren voortbren
gen, waardoor zij gemakkelijk aan de 
aandacht ontsnappen. 
Wij hopen dat dit materiaal ertoe zal 
bijdragen dat in de toekomst gerichter 
en systematischer naar onze padden 
wordt gezocht, zodat de bescherming 
van deze dieren op basis van actuele 
gegevens over aantallen en verspreiding 
effectiever en op de juiste plaatsen kan 
worden uitgevoerd. 

langs de horizon en boven zich 
zwermen trapganzen en kraanvogels. 
Tegen de avond wil hij, als alles blauw is 
bij een simpele lemen czarda aankomen 
compleet met waterput, strodak en 
ooievaarshorst" 

Natuurhistorische aantekeningen over 
Hongarije 

W. LOODE 
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Zo zegt Hans Warren (14). Romantische 
beelden over andere landen hebben 
vaak een taai leven. De vroegere poesta 
(die noch boomloos. noch eindeloos 
was) is voor het grootste deel veranderd 
in akkers met vooral muis en tarwe. 
Wilde paarden komen in zo"n land niet 
meer voor. Wat de heide op de poesta 
betreft, is Warren misschien op een 
dwaalspoor gebracht door het begrip 
„Steppenheide" van onze oosterburen 
(waar overigens ook geen Calluna aan te 
pas komt). 
De trapganzen zijn Grote trappen (Olis 
tarda), nog altijd behorend tot de ken
merkende broedvogels van Hongarije, 
zij het in afnemende aantallen. Op 
doortrek pleisterende Kraanvogels zijn 
ook nu nog in de herfst in flinke aantal
len te zien. Ooievaarshorsten ziet men 
nog op de daken, maar vooral ook op 
elektriciteitspalen (fig. I). 
'Toch zal de natuurhistorisch geïnteres
seerde vakantieganger Hongarije be
paald niet boven aan zijn lijst van nog te 
bezoeken landen hebben staan. Desal
niettemin biedt dit land, dat driemaal zo 
groot is als Nederland en „slechts"" 10.6 
miljoen inwoners heeft, waarvan er 2 
miljoen in Boedapest wonen. Nederlan
ders vele mogelijkheden tot kennisma
king met andere landschappen en hun 
typerende planten- en dierenwereld. 
'Trouwens, ook het in contact komen 
met Hongaren en de vele Oost-Europe
se vakantiegangers in dat land kan zeer 
geestverruimend werken. 
De bedoeling van dit artikel is om wat 
eigep waarnemingen van drie zomer
vakanties weer te geven en om de lezer 
een eerste handreiking te geven voor de 
veldbiologische litteratuur. 
Hoewel reistechnische gegevens in dit 
tijdschrift niet thuis horen, is het in dit 

Fig. 1. Ooievaarsnesten in Tiszascege. 
Foto J. van der Ven. 

geval nuttig enige ervaringen op dit ge
bied mee te delen. Wij hebben steeds 
gekampeerd. Het land heeft een redelijk 
aantal over het gehele territorium ver
spreide officiële kampeerterreinen, die 
echter vaak vrij druk zijn. Daarbuiten is 
„wild kamperen" toegestaan, mits men, 
voorzien van een schriftelijke verklaring 
van de eigenaar van het terrein, op 
een politiebureau een stempel op het vi
sum laat plaatsen. Deze mogelijkheid 
schept de gelegenheid om ook in afgele
gen, blijkbaar voor toeristen minder 
aantrekkelijk geachte delen van het 
land, op toegestane wijze te kamperen. 
Soms zijn er (vaak is dat bij kleine, lo
kale zwembaden met warme bronnen) 
niet-officiële kampeerterreinen, waarbij 
men ook zelf zijn visum bij de politie 
moet laten afstempelen. 
Hoewel het openbaar vervoer in Honga
rije in het algemeen frequenter (en 
goedkoper) is dan bij ons, zijn er toch 
vele streken in het land moeilijk bereik-
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Fig. 2. Paard 
der Ven. 

en bij de drinkplaats in hel Hortobagy-poestareservaat. Foto J. van 

baar. Wij hebben tot onze tevredenheid 
in de zomer van 1976 de fietsen in de 
trein tot Boedapest meegenomen en in 
het land zelf grotendeels gefietst. Dat 
gaat uitstekend, zeker buiten de enkele 
grote doorgaande wegen, doordat au
toverkeer in Hongarije niet zo intensief 
is als we dat in West-Europa gewend 
zijn. Bovendien zijn grote delen van het 
land geheel vlak: de Kisalföld (Kis = 
klein) in het westelijk deel. die aansluit 
bij het vlakke deel van Oostenrijk rond 
de Neusiedler Sec. en de Alföld ( = 
Grote Hongaarse Laagvlakte) ten oos
ten van de Noord-Zuid- loop van de Do
nau. En in de langs de grens met Tsje-
choslowakije liggende lage gebergten 
(Matra-. Bükk- en Zemplény-gebergte) 
en in de heuvels van 'Trans-Danubië (dal 
is het deel van Hongarije ten westen van 

de Donau. waar het Balatonmeer o.a. in 
ligt) is het fietsen ook goed mogelijk. 
Wie gewend is grootschalige kaarten te 
gebruiken in een vreemde omgeving, zal 
zich in dit land ontberingen moeten ge
troosten. Stafkaarten zijn er niet te koop. 
Wel bestaan er van enige wat meer be
zochte gebieden, zoals van de omgeving 
van Hortobagy. hel centrum van het 
grote poestareservaat. van Bükk. van 
Matra en van de omgeving van het Ba
latonmeer ter plaatse verkrijgbare toe-
ristenkaarlen. die waarschijnlijk geba
seerd zijn op goede topografische kaar
ten. maar waarmee het. doordat op een 
/eer inconsequente wijze hel principe 
van de generalisatie is toegepast toch 
steeds puzzelen blijft (13). Kaarten op 
kleinere schaal (1 :200.()00). maar heel 
goed bruikbaar, zijn de in West-Duits-
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land herdrukte „Generalkarten" van 
het „Bundesamt für Eich- und Vermes-
sungswesen" in Wenen uit het begin van 
deze eeuw (5). 
Er bestaat een goede flora van Honga
rije met determineertabellen en tekenin
gen van bijna alle 2300 soorten (12). Een 
groot nadeel is echter dat de flora in het 
Hongaars is, een taal die in Europa al
leen verwantschap vertoont met het 
Fins en het Estisch en voor ons vrijwel 
geen herkenningspunten heeft. Overi
gens heeft G. Dirkse uit Amersfoort, die 
ons op één van de reizen vergezelde. 
bewezen dat voor het succesvol gebrui
ken van de Hongaarse flora een 500-tal 
alfabetisch gerangschikte Hongaarse 
woorden met hun vertaling voldoende 
is. Aan hem danken we daardoor enige 
determinaties van planten die in Fritsch: 
„Exkursionsflora für Oesterreich"" niet 
te vinden waren (4). In dit politiek-geo-
grafisch tumultueuze gebied van Midden-
Europa heeft Oostenrijk niet altijd de
zelfde begrenzing gehad. Fritsch ver
staat er in 1922 nog de Oostenrijkse 
Kroonlanden onder, zoals deze beston
den in 1914. Plantengeografisch bete
kent het, dat in zijn boek de Oost-Alpie-

ne flora, de mediterrane flora van de 
omgeving van Triest, de flora van Slo-
wenië en Kroatië in het noordelijk deel 
van het huidige Joegoslavië en de plan-
tesoorten van het westelijk deel van 
Tsjechoslowakije (Bohemen en Mora-
vië) behandeld worden. Hiermee valt 
het toenmalige Hongaarse deel van de 
dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije 
buiten het werk van Fritsch. Dat wil 
zeggen dat zijn flora helaas niet volledig 
is voor het oostelijk deel van Tsje
choslowakije en dat de typische Panno-
nische soorten van de Hongaarse 
Laagvlakte er niet in te vinden zijn. Wel 
heeft het huidige Oostenrijk in Burgen-
land deel aan de Pannonische florasec
tor, maar dit deel van het land is pas na 
het verschijnen van het boek van Fritsch 
bij Oostenrijk gaan behoren, zodat ook 
voor dit land de Exkursionsflora niet 
volledig is. Toch is Fritsch voor Honga
rije redelijk bruikbaar, al is de no
menclatuur uiteraard verouderd. Een 
goede en prettige aanvulling vormt het 
boekje ,,Erdö mezö viragai (= bos- en 
veldbloemen), waar een 1000-tal plante-
soorten in behandeld worden, voorzien 
van een register met wetenschappelijke 

Hortobagy. Brug met de negen bogen. Foto J. van der Ven. 
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namen en van 120 bladzijden meestal ge
kleurde afbeeldingen van de behandelde 
soorten (7). Wie echter volledig wil zijn 
voor de Pannonische, Illyrische en 
Kroatisch-Mediterrane flora en niet op
ziet tegen het hanteren van een kloek 
boekwerk van 600 bladzijden omvang en 
4 kg gewicht, kan zich voor $ 85,- de 
prachtige platenatlas van Javorka en 
Csapody aanschaffen met tekeningen 
van ruim 4000 soorten (8). 

De Poesta 
Het is lange tijd een strijdpunt geweest 
onder vegetatiekundigen of de poesta 
wel een echte steppe genoemd mag 
worden (II) . 
Men is het er nu wel over eens dat de 
Grote en de Kleine Hongaarse 
Laagvlakte oorspronkelijk een bosstep-
pe geweest zijn: open grazige (vooral 
eiken-) bossen, op de hoogste en droog
ste delen afgewisseld met natuurlijke 
graslanden. Reeds ten tijde van de Ro
meinen en de Grote Volksverhuizing 
zijn er door opzettelijke branden grote 
delen van de oorspronkelijke bosbe-
groeiing verdwenen. De echte grote uit
breiding van de cultuurpoesta moet 
echter hebben plaats gevonden tijdens 
de Turkse overheersing in de 16e en 17e 
eeuw. toen er akkerbouw werd ingesteld 
en dorpen en bossen massaal te gronde 
gingen. Het woord poesta betekent in 
het Hongaars oorspronkelijk ook 
„doods", „verwoest"; later werd het 
de naam van de grote landgoederen die 
op de plaatsen van de verwoeste dorpen 
werden gevestigd. 
Men verwachte dus nu in Hongarije 
geen eindeloze steppen met zoals dat 
hoort wuivende Vedergras - velden. 
Slechts relatief kleine delen van de Al
föld zijn nog niet ontgonnen, meestal 

omdat ze tot voor de regulering van de 
Theiss jaarlijks overstroomden. Nu dit 
niet meer gebeurt, zijn ze voor intensief 
agrarisch gebruik niet geschikt, daar ze 
door de relatief hoge grondwaterstand 
en de grote verdamping in de zomer 
zoute bodems hebben. Zo'n gebied is 
het 52.000 ha grote poesta - reservaat 
tussen Tiszafüred en Debrecen (fig. 2). 
Rondom liggen op duidelijk hogere de
len uitgestrekte akkers met mais, luzer-
neklaver en geïrrigeerde suikerbieten. 
Hortobagy is het toeristische centrum 
van deze poesta. Dat is minder erg dan 
het in de folders lijkt: het is een dorpje 
met drie ooievaarsnesten en in een ach
tertuin bij het stationnetje een paartje 
Grauwe klauwieren. Op een kruispunt 
van wegen staat een csarda, een duur 
maar wat kitscherig hotel-restaurant, 
een „pastor-muzeum", zijnde eengrote 
ruimte met klederdrachten en gebruiks
voorwerpen uit vervlogen poestatijden, 
er is een grote parkeerplaats en er zijn 
enige souvenirstalletjes. Vlak er bij is de 
beroemde brug met de negen bogen over 
het riviertje de Hortobagy (fig. 3). Het 
stroomt zo traag dat er Vlotvaren (Sal-
vinia nutans) in groeit. Met wat geluk is 
daar een overvliegende Roerdomp te 
zien of een Wouwaapje en meestal zijn 
er Zwarte en Witwangsterns. Nog iets 
verder naar het zuidwesten, even van de 
weg af, ligt een laagte met een in de 
zomer bijna opdrogende plas. We zagen 
er wel eens Steltkluten, vaker nog Oe
verlopers en Zwarte ruiters. In de krim
pende harddroge klei staan in een witte 
zouüaagCamphorosma annua, een Pan
nonische vertegenwoordiger van de 
Ganzenvoetfamilie en ook Pholiurus 
pannonicus enPuccinellia limosa, beide 
zoutminnende continentale grassen. 
Op dit soort plekken groeit ook vaak de 
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kruidkers Lepidium crassifolium. Deze 
soorten (en een aantal niet genoemde) 
bereiken de westgrens van hun areaal in 
Oostenrijk bij de Neusiedlersee, waar 
bij de „Lacken" eveneens zoute bo
dems te vinden zijn (15). s 

Hortobagy is dus een goed uitgangspunt 
voor excursies in de poesta. Men is er 
dichtbij de visvijverlandschappen en 
dichtbij de boscomplexen op de hogere 
delen, en de uitgestrekte grazige vlakten 
van de secundaire steppe (de poesta) 
liggen meteen buiten het dorp. Alleen 
voor een vierde landschapselement, de 
overstromingsbossen („Auenwalder") 
langs de Theiss, moet men wat verder 
weg naar Tiszafüred of Tiszacsege. 
waar er grote reservaten van te vinden 
zijn. 
De vegetatie van de eigenlijke poesta 
wordt vooral bepaald door het gras 
Festuca pseudovina. Daarnaast door 
Artemisia maritima (Zeealsum) in een 

Fig. 4. Vorkstaartplevier bij Hortoba
gy. Foto J. van der Ven. 

Fig. 5. Ooievaar. Foto J. van der Ven. 

kleinere vorm dan op onze kwelders, 
Limonium gmelini subsp. hungaricum 
(een Lamsoor), Aster tripolium ssp. 
pannonicum (Zeeaster) en Care.x 
stenophylla. 
Op de meest gestoorde plekken langs de 
karre- en autosporen staat massaal het 
gras Hordeum hystrix, erg veel lijkend 
op ons Kruipertje. Hier voelt ook 
Gypsophila muralis (Gipskruid), een 
anjerachtige met kleine rose bloempjes, 
zich thuis. De vochtiger plekken, voor
zover ze niet te zout zijn, hebben een 
Alopecuretum (Vossestaartgemeen-
schap) met als typerende planten o.a. 
Inula britannica (Engelse alant) en de bij 
ons zeer zeldzame Mentha pulegium 
(Polei). 
In deze vochtige delen van de poesta is 
de Veldleeuwerik een gewone verschij
ning. Op de droge delen, waar Festuca 
pseudovina geen gesloten grasmat 
vormt, komt de Kortteenleeuwerik 
voor, in een volgens Endes endemische 
ondersoort (Calendrella brachydactyla 

183 



ssp. hungarica) (2). In dezelfde omge
ving voelt de Vorkstaartplevier zich 
thuis (fig. 4). Beweiding met koeien, 
waardoor er in natte tijden door de 
koeiepoten een onregelmatig oppervlak 
ontstaat en waardoor de vegetatie kort 
blijft, is een noodzakelijke voorwaarde 
voor deze beide steppevogels (6, waarin 
ook een aardig overzicht van de broed
vogels bij Hortobagy). 
De Grote trap. waarvan er in dit Natio-
nele Park zo"n 50 paar broeden (pers. 
med. I. Fintha. als bioloog verbonden 
aan dit Park) moet gezocht worden waar 
de poesta overgaat in bouwlanden met 
luzerneklaver. Het na veel zoeken be
spieden van deze schuwe vogels be
hoort tot de meest opwindende gebeur
tenissen in het leven van een vogelaar, 
Een restant van de oorspronkelijke be
groeiing van de grassteppen op de hoge
re lössgronden is nu nog te vinden op 
oude kunstmatige heuvels, die door hun 
hogere ligging geen zoute bodem heb

ben. Zulke heuvels zijn te vinden bij 
Egyek en Ohat. De typische soorten zijn 
er: Stipa capillata (Vedergras), Agropy-
ron pectinatum (soort Kweekgras) en 
Kochia prostata. Deze planten komen 
alleen in dit milieu voor. Marrubium pe-
rigrinum (een Malrove) en Eryngium 
planum hebben ook een refugium ge
vonden in de aangeplante Robiniabos-
sen. Verder groeien er nog soorten die 
ook langs de wegen in de Hongaarse 
Laagvlakte algemeen zijn. als Salvia 
nemorosa (Bossalie). Ballota nigra 
(Stinkende ballote). Falcaria vulgaris 
(Sikkelkruid). Eryngium campestre 
(Kruisdistel) en Berteroa incana (Grijs-
kruid). 
Staande op zo'n heuvel zagen we eens 
vier soorten roofvogels in de lucht: 
Roodpootvalken. een Dwergarend, een 
Zwarte wouw en een Boomvalk. Z o n 
waarneming is een meevaller, maar bo
ven de poesta zijn toch altijd wel roof
vogels te zien. 
Ze broeden in de bossen die verspreid in 
het gebied liggen. Soms zijn dat restan
ten van ..oer"wouden. die in het vroe
gere overstromingsgebied van de Theiss 
lagen, zoals een deel van het Ohatbos 
(Ohatti Erdö). meestal zijn het aange
plante Robiniabossen. De Roodpoot-
valk. de meest algemene roofvogel rond 
Hortobagy. broedt in nesten van de 
hier zeer algemene Roek. In de oude 
bosrestanten komt ook de Scharrelaar 
als broedvogel voor en ook hebben we 
er eens 10 minuten oog in oog gestaan 
met een Sakervalk. Foerageren doen 
deze vogels vooral op de poesta zelf. 
Fintha heeft kwantitatief onderzoek ge
daan naar de vogels van de bossen en 
hun oecologische samenhang met de 
poesta (3. met kaartjes en Engelse sa-
menvatting). Ook Ooievaars (fig. 5) 
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broeden wel in deze bossen: 20% van de 
Hongaarse populatie heeft boomnesten. 
Hier zijn de meeste ervan te vinden in de 
bossen langs de 'Theiss. 
Deze moerasbossen vormen voor Ne
derlanders een historisch landschap: 
een traag stromende rivier met dichte 
wilgenbossen langs de oevers, oude ri-
vierlopen in allerlei stadia van verlan
ding. grote complexen onbemeste 
hooilanden en tot slot op de hoger gele
gen delen zware eikenbossen. Dit is het 
biotoop voor vele Reigerachtigen. Wij 
hebben er als deelnemer aan een vogel-
studiekamp in 1977 een pas gevestigde 
reigerkolonie helpen inventariseren. In 
een verwaarloosde griend met kniehoog 
water werden 1149 nesten geteld, waar
van 846 van Kwakken, 205 van Kleine 
zilverreigers. 33 van Grote zilverrei
gers. 42 van Blauwe reigers. 16 van Ral
reigers, 1 van een Lepelaar en ook nog 6 
van Aalscholvers. De weelde van hon
derden alarmerende vogels in deze om

standigheden wekt echter ook een 
schuldgevoel. Gelukkig zijn we weer 
vlug weggegaan en ligt de kolonie prak
tisch onvindbaar voor nieuwsgierigen. 
Zwarte ooievaars broeden ook regel
matig in de eikenbossen, maar wij hebben 
slechts 8 exemplaren in de lucht zien 
cirkelen en nooit een nest gevonden. 
De hooilanden, uitvoerig voor Honga
rije beschreven door Kovacs (10), zijn 
botanische schatkamers. Wij noemen 
hier alleen enkele opvallende soorten: 
Allium angulosuni (een Look). Thalic-
trum lucidum (een Ruit), Euphorbia 
palustris (Moeraswolfsmelk), Clematis 
integrifolia (een Bosrank) en Gratiola 
officinalis (Genadekruid). In de stru
welen rondom zingt de Krekelzanger en 
in de hooilanden zelf laten zich Kwar
telkoningen en ook Grauwe gorzen ho
ren. De laatste doen hier hun Engelse 
naam „Cornbunting"" bepaald geen eer 
aan. Trouwens een voor West-Europe
se begrippen eveneens vreemd biotoop 

Fig. 7. Wit vleu
gelstern bij 
Hortobagy. Fo
to .1. van der 
Ven 
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voor deze gors is een rietveld in een 
vochtige laagte midden op de poesta. 
Het laatste landschapselement van het 
gebied rond Hortobagy wordt gevormd 
door de visvijvers. Op moderne, effi
ciënte wijze wordt hier vis geteeld, wat 
gelukkig niet strijdig geacht wordt met 
het beschermen van de vogels. Qua or
nithologische samenstelling wijken de 
enkele natuurlijke laagten met moeras
sen hier niet van af. zodat we ze tegelij
kertijd bespreken. Hier broeden Lepe
laars (fig. 6), Purperreigers, Roerdom
pen. Wouwaapjes, Kokmeeuwen en de 
Bruine kiekendief. 
In de ondiepe verlandende delen broe
den Witwangsterns en in 1977 waren er 
ruim 100 broedparen van de Witvleugel-
stern (fig. 7), (med. Fintha). Ook Rood-
halsfuten en Geoorde futen komen hier 
voor als broedvogels. 
Onverwachte gasten, ook buiten het 
trekseizoen. zijn hier niet uitgesloten. 
Zo zagen wij er in juli 1977 op een excur
sie met Hongaarse ornithologen een 
Dwerggans. 4 Reuzensterns en zowaar 
een Grote mantelmeeuw, voor Honga
rije de eerste waarneming. Een enkele 
maal komt biereen broedgeval voor van 
de Zwarte ibis. waarschijnlijk een afge
dwaald paar van de Donaudelta. Van 
1922 tot 1966 heeft deze soort in West-
Hongarije in wel 1000 paar gebroed (in 
Kisbalaton. een moerasgebied ten wes
ten van het Balatonmeer. dat ornitholo-
gisch zeer de moeite waard is). Nu is het 
voor Hongarije een onregelmatige 
broedvogel (9. voor de status van de 
soorten). Uit de brede rietkragen komen 
bekende geluiden van de Kleine en de 
Grote karekiet. de Rietzanger, de 
Sprinkhaanrietzanger en de zeldzamere 
Snor. De Zwartkoprietzanger, qua zang 
een kruising tussen een Boomleeuwerik 

en een Kleine karekiet, is hier zeldzaam. 
We hoorden deze soort op een van de 
weinige plekjes langs het Balatonmeer 
waar nog geen horden toeristen komen, 
en ook in Kisbalaton. Baard- en Bui
delmees zijn in grote rietvelden van de 
visvijvers algemeen. 

De Middelgebergten 
Over deze gebieden willen we kort zijn. 
HelBiikkgebergte is na het harde licht en 
de hitte van de poesta van een weldadig 
aandoende rustige koelte. Het heeft zeer 
uitgestrekte beukenbossen, vegetatie-
kundig vooral behorend tot het Melico-
Fagetum subcarpaticum. Kernmerken-
de soorten zijn o.a. Elymus europaeus 
(een gras), Melica altissima (een Parel
gras), Carex pilosa, Brachypodium sil-
vaticum (Boskortsteel). Euphorbia 
amygdaloides (Amandel wolfsmelk), 
Aspenda odorata (Lievevrouwebed-
stro), Sanicula europaea (Heelkruid), 
Helleborus purperascens (een Nies
kruid), Asarum europaeum (Mansoor) 
en Galium silvaticum (Boswalstro). 
Op meer open plekken en langs wegen 
groeien er: Cerinthe minor (een 
Ruwbladige, Boraginacee), Melampy-
rum nemorosum (een Hengel), Salvia 
verticillata (Kranssalie), Salvia glutino-
sa. Allium flavum enCytisus nigricans. 
Op veel plaatsen zijn deze bossen in ex
ploitatie voor het produceren van 
houtskool, dat uitgevoerd wordt naar 
Nederland en West-Duitsland voor het 
feest van het „barbecuen". De kolen
branders hebben er een stoffig, maar wel 
rustig beroep aan. 
Op het plateau bij Nagy Hars op ± 850 m 
hoogte, in het centrum van het gebergte. 
liggen uitgestrekte hooilanden. Hier is 
het een goede plaats om roofvogels waar 
te nemen: twee Buizerden, een Wes-
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Fig. 8. Klulen bij Hortobagy. Foto J. 
van der Ven. 

pendief en een Zwarte wouw zagen wij 
er in één kijkerveld. De planten: Avena 
pubcsccns (Zachte haver), Briza media 
( Trilgras), Aspenda cynanchica (Kalk-
bedslyo),Coronilla varia (Kroonkruid), 
Scahiosa ochroleuca, Gentiana ciliata 
(Franjegentiaan) en Gentiana cruciata, 
(Kruisbladgentiaan), leucrium cha-
maedrys (Echte gamander). Polygala 
comosa (Kuifvleugeltjesbloem), wijzen-
op een kalkbodem. 
Het Matragebergle is groter en wat ho
ger, vertoont meer afwisseling en heeft 
meer toerisme. Wij kampeerden er op 
572 m hoogte in een bos met Wintereik 
en Moseik. In beide boomsoorten 
kwam rijkelijk Loranthus europaeus 
voor. een verwant van onze Maretak. 
waarbij de hessen echter niet meteen op 
het hout. maar aan dunne takjes zitten. 
Het bos is open en grazig, zodat de 
zoom- en bosplanten er door elkaar 

groeien: Linaria genistifolia (een Leeu-
webek-soort), Melampyrum pratense 
en nemorosum, soms naast elkaar, Ve
ronica spicata (Aar-ereprijs), Polygo-
natum odoratum (Duinsalomonszegel), 
Stachys recta (Bergandoorn), Origa
num vulgare (Wilde marjolein), Anthe-
ricum ramosum (een Graslelie) en Cyti-
sus austriacus. 
Als men van het zuiden naar de hoogste 
top van het Matragebergle gaat, de Ké-
kestetö (1015 m). is goed te zien hoe het 
Quercetum overgaat in Beukenbos. Ook 
hier is op een open plek in het bos een 
Grauwe klauwier te zien. overal in Hon
garije een gewone verschijning. 
Dicht bij dit hoogste punt ligt een legen
darisch gebied voor mossen. Wie de 
soortenlijst bij Boros daarvan heeft ge
lezen (1), wil dat zien. De locatie heet 
Saskö en blijkt te bestaan uit hoge. steile 
andesietrotsen in beukenbos. Campy-
Hum calcareum, Andraea petrophila, 
Dichodontium pellucidum, Leskea ner
vosa, Leskea catenuata, Lejeunea ca-
vifblia, Isothecium filescens zijn enige 
van de door ons aldaar gevonden soor
ten. We misten andere interessante 
soorten als Saelania caesia en Taxi-
phyllum depressum, waarvoor we er 
nog eens naar toe moeten. 
Tot slot het Zemplégebergte, het meest 
afgelegene van de drie. We zijn er naar 
toe gegaan omdat de Keizerarend er 
moet broeden. Die hebben we gezien. 
majestueus zwevend boven een plateau 
met kaalkapvegetatie. We hoorden er 
tijdens een fietstocht een Kwartel in 
graanakkers en zagen verscheidene ke
ren Hazelhoenders op een zonnig bos
pad. Wij kampeerden in het Kemence-
dal, waar een oud smalspoortje de wei
nige toeristen een eindweegs het ge
bergte invoert. 'Tussen de rails ontdek-
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ten we een aardige begroeiing van het 
Dwergbiezen verbond (Nanocyperion) 
met Cyperus jlavescens (Geel cyper-
gras) en Centunculus minimus 
(Dwergbloem). Hier komen ook fraaie 
bloemrijke hooilandjes voor met o.a. 
Ophioglossum vulgatum (Addertong), 
Parnassia palustris. Inula salicina (Wil-
geblad-alant) Cirsium canum (een dis
telsoort), Gratiola officinalis (Genade-
kruid) en Trifolium montanum (Berg-
klaver). 
Bij Kishytta, een dorp met door koeien 
getrokken boerenkarren en toch ook een 
enkele tractor, waar de mensen barre-

Het geslacht Vulpia (Gmel.. 1806) om
vat ongeveer 30 soorten, die vrijwel alle 

voets over de weg gaan, zagen we „zu
re" beukenbossen met als bodembe-
groeiers Vaccinium myrtillus (Blauwe 
bosbes), Liiznla luzuloides (Witte veld-
bies), Prenanthes purpurea (Hazesla), 
Lycopodium clavatum (Grote 
wolfsklauw), Leucobryum glaucum 
(Kussentjesmos) en de in Hongarije 
zeldzame Calluna vulgaris (Struikhei
de). 
Wij hebben slechts enkele grepen kun
nen doen uit het vele dat Hongarije te 
bieden heeft. Het zal wel duidelijk zijn. 
dat het ten onrechte door zo weinig Ne
derlanders bezocht wordt. 

eenjarig zijn en verspreid over de gehele 
wereki voorkomen. De taxonomische 
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Het Duinzwenkgras (Vulpia membranacea 
Dum.) nu ook in Nederland 
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