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Vogelparadijs aan het Velence-meer

Door P.C. Dwarshuis

Makatsch bezocht het meer in 1959 en 1963 (Ornithologische Beobachtungen
een expeditie door Hongarije. In zijn boek „Portrait of a river” (Londen 1962)

beschrijft hij uitvoerig het Velence Meer. Hij schrijft o.a. dat het meer en zijn

omgeving toen zo onnoemelijk veel soorten vogels herbergde, dat zijn groep

daar de hele zomer had kunnen werken.

Makatasch bezocht het meer in 1959 en 1963 (Ornithologische Beobachtungen
in Ungarn, Dresden 1964). Hij moest helaas vaststellen dat de soortenrijkdom

en de aantallen vogels tussen 1959 en 1963 aanzienlijk waren verminderd. Ook

wij moesten tussen 1963 en 1965 weer achteruitgang vaststellen, althans wat

betreft de kleinere vogels (snor, grote karekiet, rietzanger).

geografie en landschep

Het Velence Meer ligt ca. 75 km ten zuidwesten van Budapest in het vlakke

land. Het is een langgerekt ondiep meer, ongeveer 11 km lang en 2 a 3 km

breed. Vooral in het zuidwestelijke deel bevinden zich reusachtige, bijna ondoor-

dringbare rietvelden, waartussen grote en kleine stukken open water, die ge-

deeltelijk door smalle kanalen en geulen met elkaar in verbinding staan. Het

landschap is touristisch weinig aantrekkelijk. Het riet is groot en grof, wordt

2-iy2 m hoog; de bodem is niet modderig maar redelijk vast. De waterdiepte

Hongarije is een erkend vogelparadijs. Vooral in de trektijd wordt het bezocht

door enorme aantallen vogels, met name eende- en ganzesoorten. Maar ook

buiten de trektijden komen er veel zeldzame vogelsoorten voor, zowel in het

bergachtige gedeelte als in de pusta en vooral ook in en bij de grote meren.

Grote gebieden zijn de laatste jaren door de cultivering (ontginning en droog-

legging van moerassen) zodanig veranderd, dat de vogelstand aanzienlijk is

verminderd. Desondanks is Hongarije ook thans nog voor de ornitholoog een

land van delicatessen.

Wij bezochten het land in 1963 en 1965 en verbleven hoofdzakelijk in het

gebied van het Velence Meer. In de oudere litteratuur wordt door Engelse

ornithologen dit Velence Meer herhaaldelijk vermeld.
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is in de rietvelden in het voorjaar ongeveer y2 m, ’s-winters staat er veel meer

water en dan zijn grote gedeelten van de oever overstroomd.

In het riet bevinden zich de grote broedkolonies van de reigersoorten en de

lepelaars. Dit zuidwestelijk gedeelte van het meer met een wijde omgeving is

staatsnatuurreservaat. De totale oppervlakte bedraagt ongeveer 600 ha.

Vroeger was dit terrein eigendom van enkele grootgrondbezitters. Na de oorlog
is alles genationaliseerd en het wordt nu beheerd door het „Landelijk bureau

voor natuurbescherming”, onder direktie van Dr. Tildy.
Het terrein is te groot om geheel te worden bewaakt. Het belangrijkste deel,

waar de grote broedkolonies zijn gevestigd met een oppervlakte van ca. 500 ha

is echter hermetisch gesloten en wordt streng bewaakt door de jachtopzichter
Muller Istvan, familiair genaamd Pista. Zijn schoonzoon Janos is in 1965 als

hulpopzichter aangesteld.
Een goed overzicht van het reservaat heeft men vanaf de hoogten van het

Velence-gebergte achter het dorp Pakozd aan de westzijde.

Het meer is zeer visrijk (vandaar al die reigers). Als men door de nauwe vaar-

geulen puntert vliegen regelmatig de vissende reigers op. Toch ziet men ook

voortdurend overvliegende vogels, die naar het zuiden en het oosten gaan om

te fourageren en wel hoofdzakelijk in het Nadas-tó (rietmeer), dat aan de over-

zijde van de spoorlijn ligt.

Dit rietmeet is een uitgestrekt moerasgebied van naar schatting 2000 ha, In de

zomer ligt het grotendeels droog. Het bévat enkele grillig gevormde plassen,

omzoomd door brede rietkragen en biezenvelden, waar de vogels ongestoord

kunnen vissen. De hoger gelegen gedeelten van het terrein zijn met gras be-

groeid, waarop
kudden koeien, schapen en varkens worden geweid; daar is

zelfs boomaanplant. Maar ook zijn er uitgestrekte drassige terreinen begroeid

met biezen en grassoorten. Hier broeden veel rietgorzen, rietzangers en gele

kwikstaarten.

In 1965 hebben in het Valence-Meer gebroed:

De lepelaar met c.a. 100 broedparen; dit jaar in een zeer geconcentreerde

kolonie.

Purperreiger met c.a. 100 broedparen, in verschillende kolonies.

Blauwe reiger met c.a. 30 broedparen, veelal verspreid, vaak tussen de purper-

reigers.

Grote zilverreiger met 15 a 20 broedparen

De grote zilverreiger is de mooiste en de zeldzaamste Europese reiger. De soort

is in het begin van deze eeuw door de mens nagenoeg uitgeroeid. Ze werden en

masse in de broedkolonies gedood om de prachtige schouderveren (aigrettes)

voor dameshoeden te bemachtigen. Ook de kleine zilverreiger werd zwaar ver-

volgd. Door de gezamenlijke inspanning van de vogelbeschermers is daar ge-

lukkig een einde aan gemaakt. Beide soorten zijn nu overal geheel beschermd,

en de kolonies worden bewaakt. De kleine zilverreigers hebben zich daarna snel

hersteld, maar met de grote zilverreiger ging het minder vlot. Ze staan nog op

de gevarenlijst, broeden nog in de delta’s van de Donau en de Wblga en in

West Europa in de Neusiedlersee, het Velence-meer en Kis Balaton. Tussen
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1915 en 1930 was de soort vrijwel verdwenen uit Hongarije, daarna is lang-
zaam herstel ingetreden.
Zoals gezegd worden de broedkolonies streng bewaakt, doch op de trek boven

de landen aan de Middellandse Zee worden de vogels nog vaak afgeschoten.
In het voorjaar komen de grote zilverreigers al vroeg terug uit hun winter-

kwartieren, meestal begin maart, bij goed weer soms eind februari. Gaat het

daarna weer flink vriezen dan gaan ze soms dood door voedselgebrek. Ze zijn

erg kwetsbaar; als ze 2 a 3 dagen niet kunnen fourageren sterven ze. Als het

voorjaar langdurig koud blijft gaan vroege legsels vaak verloren. Ook worden

dan minder eieren gelegd, vaak slechts 1 of 2; in goede jaren 3 of 4. Ze maken

geen tweede legsel.
Verder broeden in het reservaat opvallend veel snorren (volgens Hongaarse

ornithologen in 1963 ca. 500 paar) !, en grote karekieten; wat minder kleine

karekieten en rietzangers, De zwartkoprietzanger komt regelmatig voor. Voorts

veel baardmannetjes. Het klein waterhoen is vrij gewoon; porceleinhoen is

zeldzaam en het kleinst waterhoen broedt waarschijnlijk niet in het meer.

Waterraden, meerkoeten en waterhoentjes zijn matig vertegenwoordigd.
Het meer is merkwaardigerwijze arm aan eendensoorten; alleen de witoogeend
broedt er in behoorlijk aantal. Men ziet deze eenden regelmatig vliegen met

het kenmerkende vleugelpatroon. Verder ziet men slechts zo nu en dan een

wilde eend.

De bruine kiekendief is er zeer talrijk; soms ziet men 5 a 6 exemplaren tegelijk

vliegen. Kokmeeuwen ziet men regelmatig, doch ze broeden er niet. Zwarte

sterns en visdiefjes zijn weinig talrijk. Roerdomp en woudaap komen voor,

doch in 1965 in slechts enkele exemplaren, In de strenge winter van 1962/’63

zijn veel roerdompen omgekomen. Pista vond toen acht dode roerdompen. De

grauwe gans komt hier een enkele maal voor (we vonden een verlaten nest).

Herhaaldelijk ziet men troepen overvliegen. Een bizonderheid was op 25 mei

het overvliegen van 5 pelikanen.
In de omgeving komen veel interessante vogels voor. Ik noem: blauwborstjes
(veel), roodborsttapuit (veel), appelvink, paapje, grauwe gors, kleine klauwier,

hop, wielewaal, kwartel, bijeneter, scharrelaar, Syrische bonte specht, rotslijster,

keizerarend.

In het Vadas tó zagen we witvleugelstern, ralreiger, roerdomp, krakeend en

zomertaling.
In 1963 hebben we vijf dagen aan Velencei-tó gewerkt, het tweede gedeelte
van onze vakantie brachten we door in het Kis Balaton, een bekend moeras-

reservaat.

In 1965 hebben we 15 dagen aan Velencei-tó gewerkt, van 17 mei tot 2 juni.
We maakten toen dagtochten naar het Vertegebergte en het Balatonmeer.

Bijna dagelijks gingen we met beide boten onder leiding van de twee bewakers

het meer op om schuiltenten te plaatsen of om te fotograferen.

het terrein reeds aan de hoge kant meestal zal hier de werkcapaciteit van de

juiste stand van de tent was bepaald op de gekozen afstand van het nest, reke-

ning houdend met het licht en de verdere omgeving, werd een gang in het
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riet gesneden; de bossen riet werden opgestapeld, daarop kwam een grote vier-

kante houten vlonder (het aanvoeren per boot was niet eenvoudig), hierop de

tent, vastgebonden met ijzerdraad aan de vlonder.

Daarna werd aan weerszijden in de gang ijzerdraad gespannen om te voor-

komen, dat het schootsveld zou worden belemmerd door omgebogen riet.

Enkele dagen later, als de vogels gewend waren geraakt, kon dan met foto-

graferen worden begonnen.
Intussen zwierven de metgezellen over het meer of in de omgeving om nesten

te zoeken of andere tenten te plaatsen.
In totaal hadden we vier tenten tot onze beschikking; meestal stonden er drie

permanent in het terrein. Eén tent hielden we tot onze beschikking voor inci-

dentele gevallen.

Op deze wijze fotografeerden we: blauwe reiger, purperreiger, grote zilver-

reiger, lepelaar, witoogeend, waterral, klein waterhoen, grote karekiet, baard-

mannetje, zwartkop-rietzanger en zwarte stern.

In de omgeving fotografeerden we nog: buidelmees, ooievaar, bijeneter, schar-

relaar, gele kwikstaart, oeverzwaluw en ringmus.
Dat Pista het nest van de zwartkop-rietzanger vond, was zeer toevallig. Hij was

aan het riet snijden bij de grote zilverreiger en stootte daarbij op het nest. Ook

de opnamen van de scharrelaar ontstonden doordat we veel geluk hadden: ge-

BLAUWE REIGER. Velencei-tó, 26 mei 1965
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durende de aanzit bij de bijeneters kwam de scharrelaar eens poolshoogte
nemen in een accacia vlak achter de schuiltent.

Gaarne hadden we ook de kleine klauwier gefotografeerd, maar hoewel Pista

drie nesten met eieren vond, was geen der nesten geschikt. Van blauwborstje,

roodborsttapuit en paapje, vogels die we regelmatig waarnamen, kon Pista

geen nesten vinden. Blijkbaar hadden deze vogels door het koude voorjaar nog

geen jongen en dan kan men de nesten slechts bij toeval ontdekken; voor deze

vogels waren we dus te vroeg.

Een andere handicap in 1965 was het slechte weer, waardoor enkele dagen

geheel verloren gingen en we een paar keer de aanzit moesten afbreken wegens

regen of een opkomende donderbui. Het is natuurlijk volstrekt fout om bij

slecht weer bij een nest of a fortiori in een broedkolonie te blijven zitten. Men

moet de kolonie verlaten vóór de bui losbarst (of blijven zitten tot de bui

over is). Dit is echter moeilijk vooruit te bepalen.
Als men bij slecht weer stoornis veroorzaakt, vliegen de vogels op en zijn de

jongen onbeschermd.

Pista, van jongsaf opgegroeid tussen de vogels, wist dit natuurlijk allemaal en

hield er terdege rekening mee; een bekwamer helper hebben we nooit gehad.

Hij heeft met de beste Hongaarse vogelfotografen gewerkt en wist er dus alles

van. Hoe de schuiltent het best geplaatst moest worden in verband met de

zonnestand, dat bij het blootleggen van het nest de vegetatie voorzichtig moet

worden weggebogen en vastgebonden (en nooit afgesneden), het ging alles

even vlot en vanzelfsprekend. Als hij een schuiltent wegnam na de aanzit en

de begroeiing weer in de oude toestand terug bracht, was er praktisch geen

teken van stoornis te zien.

De fotografie bij het nest is niet ten onrechte in discrediet geraakt. Door ondes-

kundigheid en onvoor2ichtigheid worden legsels verstoord. Het is vanzelf-

sprekend ontoelaatbaar, dat iemand die van het gedrag en de levenswijze van

de vogel niet op de hoogte is, juist in de zo kwetsbare broedperiode, bij een

vogelnest gaat zitten, ook al is hij beroepsfotograaf. Trouwens, als geldelijk

gewin een rol gaat spelen is het al direkt fout. Voor de vogelfotografie is een

hele moraal nodig; alleen wie grote liefde voor de vogels heeft en vooraf een

langdurige studie van het vogelgedrag heeft gemaakt zonder fototoestel kan

een goed en integer vogelfotograaf worden.

Hij moet dan weliswaar de techniek van de tele-optiek kunnen beheersen. Het

is bovendien vanzelfsprekend, dat ook dan nog oefening nodig is: niemand

wordt als meester geboren.

De minimum-eisen die gesteld moeten worden aan de vogelfotograaf zijn dus

samenvattend:

1. De juiste morele instelling geboren uit liefde voor de vogels en eerbied

voor het leven.

2. Kennis van het gedrag.

3. Goede techniek en overweg kunnen met schuiltent en lange tele-lens.
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Uit mijn Hongaarse reisdagboek (1965)

grote zilverreiger

21 mei 1965. Dr. Tidly komt op bezoek. Hij geeft toestemming tot het foto-

graferen van een grote zilverreiger. Als voorwaarde stelt hij, dat we een geïso-
leerd liggend nest proberen te vinden (dus niet in de kolonie) en de schuiltent

niet dichterbij zetten dan ongeveer 20 m. Hij wijst nogmaals op het uiterst

schuwe gedrag van deze vogel bij het nest. Volgens hem zouden bij stoornis

zelfs de jongen worden verlaten. We zijn zeer vereerd met deze toestemming;
voor zover we weten hebben alleen Eric Hosking c.s. in 1961 hetzelfde voor-

recht genoten.

22 mei 1965. Na het middagmaal vertrekken we met vier mannen in twee

boten om de schuiltent bij een grote zilverreiger te plaatsen. Het is winderig
en koud weer. We moeten enkele uren peddelen, punteren en varen om aan de

andere kant van het reservaat te komen. Om ca. 16.00 uur zijn we in een vrij
brede geul aan de Pakozd-zijde temidden van zeer hoog riet. Pista weet hier

een kleine gemengde kolonie, waar vermoedelijk ook een grote zilverreiger bij

is. Als hij op de gebruikelijke manier zijn jagershoedje op de vaarboom zet en

deze omhoog steekt, vliegen enkele purpers, enkele blauwe reigers en één grote

zilverreiger op. Het riet is hier zeer hoog en er staat ongeveer y2 m water. Met

de lieslaarzen aan dringen we naar binnen en vinden: één nest blauwe reiger
met vier jongen, een verstoord nest van de purperreiger (uitgevreten, de eier-

schalen liggen rond het nest). Voorts een nest purperreiger met kleine jongen

GROTE ZILVERREIGER. Velencei-tó, 25 mei 1965
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en tenslotte een nest van de grote zilverreiger met twee grote jongen. Het nest

is gemaakt van dorre rietstengels op ca. 1 m boven de waterspiegel. De jongen
staan rechtop te zekeren; ze zijn spierwit, de poten licht-groen en de zeer grote
snavel is helder-geel met zwarte punt en licht-groene basis. De ogen zijn geel
met zwarte rand. Het terrein is zeer moeilijk begaanbaar. Houten schot (1.30 m

bij 1.30 m) en schuiltent worden aangedragen, waarbij het schot moet worden

gekanteld. Pista past 20 m af en snijdt een gang in het zeer hoge riet. Vlak bij
het nest blijft wat riet staan. De grote tent komt op een flinke hoop rietbossen

te staan, de dummy-lens wordt niet vergeten. In de gang vinden we het nest

van een zwartkop-rietzanger met grote jongen. Langs een omweg gaan we

terug; daarbij stap ik in een greppel en word tot het middel nat. ’s Avonds

drogen we de kleren bij de kachel.

25 mei 1965. Eerste aanzit. Omstreeks 7.00 vertrekken Pista en ik naar de grote

zilverreiger. Na aankomst bindt Pista de laatste rietstengels weg en spant de

draden. Een jonge vogel loopt daarbij van het nest, maar laat zich gemakkelijk
terugzetten. Ook het nestje van de zwartkop-rietzanger wordt enigszins bloot-

gelegd. Het bevindt zich op ongeveer 4 m links van de tent en heeft alleen in

de vroege ochtend zon. Om 8.40 vertrekt Pista, hij zal me omstreeks 4.00 halen.

Daar de grote zilverreiger voorlopig niet te verwachten is en de zwartkop-riet-

vanger nu zon heeft, doe ik een poging om ook deze vogel te fotograferen,
hoewel het nest hiervoor te ver af ligt. Het bevindt zich va. 20 cm boven de

wateroppervlakte in een rietpol met wat andere vegetatie. De grote jongen
worden druk gevoerd. De adulte vogels (zwarte kruin, lichte oogstreep en

roestbruine rug) zitten soms even op rietstengels boven het nest uit te kijken.
Met de 50 cm lens kan ik dit punt met tussenringen bereiken en het lukt enige

opnamen te maken. Ondertussen hoor ik: kleine karekiet, rietzanger, rietgors,
baardmees, snor, blauwborstje, purperreiger, meerkoet. De jonge zilverreigers
staan meestal rechtop. Ze poetsen zich, plukken, kijken rond, gaan soms een

poosje zitten.

Terwijl ik nog bezig ben met de zwartkop-rietzanger daalt om 10.38 plotseling
de adulte zilverreiger op het nest, veel vroeger dan ik verwacht had. Paniek!!

Het is onmogelijk om bij deze schuwe vogel het objectief te bewegen en ik kan

dus geen opnamen maken. De vogel voert kort en vliegt direct weg; is wan-

trouwend. Ik wissel van objectief en stel in op het nest van de grote zilver-

reiger.

Vier uur later!, om 14.50 komt de reiger weer op het nest. Het is een spierwitte
reiger, de snavel is vrijwel zwart, alleen de basis is geel, geen kuif, de poten

zijn boven het hielgewricht rosé! ;

Volgens Dr. Tildy is deze kleur van de poten waarschijnlijk het meest betrouw-

bare teken, dat we met een broedvogel te maken hebben. In de boeken staat,

dat de broedende vogels geheel gele snavels hebben. Dit is niet juist, alleen

oudere vogels hebben een geheel gele snavel, de jongere hebben alleen een

gele snavelbasis, de punt is zwart.

De jongen leekkeren luid en slaan met de vleugels, terwijl de volwassen vogel
rechtop staat te zekeren. Eindelijk komt de kop wat lager, de jongen pakken de
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snavel en trekken deze krachtig naar beneden met veel vleugelgeklapper. Onder

veel lawaai wordt in een woeste stoeipartij de vis uitgebraakt. De oude vogel
vliegt vrijwel onmiddellijk van het nest af en gaat enkele meters achter het nest

staan zekeren. Staat daar een half uur en vliegt dan definitief weg; maakt

daarbij een knorrend geluid. De jongen blijven nog lang daarna opgewonden
kekkeren en met de vleugels slaan.

De purperreiger links achter me staat intussen uren lang bij het nest. De blauwe

reiger rechts voor komt tweemaal voeren. Om 16.10 word ik door Pista afge-
haald.

21 mei. 2de aanzit. Om 7 uur vertrekken Janos en ik weer naar de grote zilver-

reiger. Bij het vertrek vliegen zeventien grauwe ganzen over. Om 8.00 zit ik

in de tent; alles is bij het oude; de jongen zitten rustig op het nest. De zwart-

kop-rietzangers zijn uitgevlogen. De jongen zitten nog in de buurt, want ik

zie de volwassen vogels geregeld af en aan vliegen.
Om 9.25 daalt de zilverreiger plotseling rechtstreeks op het nest, voert snel en

vliegt spoedig weg. Het is somber weer. Na de middag wordt het gelukkig wat

lichter. Om 13.48 komt weer een oude reiger op het nest met een rietstengel in

de snavel. Hoewel de jongen luid bedelen worden ze niet gevoerd en de vogel
vliegt weer op. Een uur later komt een oude opnieuw tweemaal kort op het

nest, nog steeds met de rietstengel in de snavel. Hoewel er hevig wordt ge-

stoeid, zie ik niet dat er gevoerd wordt. Om 15.20 komt er opnieuw een oude

vogel op het nest, vermoedelijk de partner. Nu wordt er enkele malen kort

achter elkaar gevoerd en de vogel blijft korte tijd op het nest staan. Om 16.00

komt de aflossing.

Opmerking Volgens deze waarnemingen worden de jonge zilverreigers in dit

stadium om de 4-6 uur gevoerd; dat zou dus ongeveer vier maal
per etmaal

zijn.

lepelaar

28 mei 1965. De lepelaars nestelen dit jaar in een meer geconcentreerde kolonie

aan de westzijde van het meer. Enkele dagen geleden is een tent gezet door

beide bewakers, waarbij veel riet is gesneden.
Het is de bedoeling, dat deze tent lange tijd blijft staan voor eventuele be-

zoekers. De kolonie is echter moeilijk te bereiken, zodat heel voorzichtig voetje

voor voetje moet worden gezet. Ik gebruik voor deze tochten altijd mijn uit-

getrokken statief, waarmee ik vooraf de bodem aftast, en laat Pista of Janos
de zware rugzak dragen, daar ik niet het risico wil lopen, dat de camera’s nat

worden.

We vertrekken om 7.00 met vier man en bij de langzame gang door het riet

stijgt een wolk lepelaars op en blijft rondcirkelen. De tent staat strategisch zeer

goed opgesteld aan de rand van kolonie. Men kan wel twintig nesten overzien.

Eén van ons filmt de tocht, maar verdwijnt daarbij bijna onder de waterspiegel;

gelukkig blijft de filmcamera droog.

(Wordt vervolgd).


