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onze verbazing zagen we ook nog een Zwarte Ibis 

voorbijvliegen. 

Overal in de dorpen zie je ooievaarsnesten zitten, 

boven op elektriciteitspalen. Soms zaten er wel zes 

of meer nesten in een straat. Vooral 's avonds hoor je 

ze tegen elkaar klepperen. Overdag zie je ze overal 

op de landerijen en de puzsta foerageren. 

Om wat verder de puszta in te kunnen zijn we een 

keer met een huifkartocht mee gegaan. Naast 

verschillende leuke observaties werden wij verrast 

door een korte, zij het wat toeristische demonstratie 

van enkele Hongaarse herders met hun paarden.  

Een bezoek aan een csarda is ook de moeite waard. 

Men kan er prima eten onder het genot van heerlijke 

wijn en een Hongaars zigeunerorkest. 

Roofvogels zijn ook bepaald niet zeldzaam in dit 

gebied, want we zagen bijvoorbeeld ook nog een 

Bastaardarend, een Dwergarend en een Slangearend. 

Daarnaast zagen we boven het dorpje een Sakervalk 

overvliegen. 

Niet alleen op vogelgebied is er van alles te beleven. 

Er zitten daar veel Ringslangen, die we o.a. in het het 

water zagen rondzwemmen. Verder zijn er nog grote 

aantallen padden en kikkers, waaronder ook het 

kleine felgroene gekleurde Boomkikkertje. 

We hebben daar een prachtige week gehad met vele 

vogels en andere bezienswaardigheden. Een van de 

hoogtepunten was wel de aanblik van zo'n 500 

Kraanvogels. 

Na deze week bezochten we het Bükkgebergte, dat 

o.a. bekend staat om zijn vele spechtensoorten. De 

zomer is niet de meest geschikte tijd om ze waar te 

nemen, maar we hebben in elk geval de Middelste 

Bonte Specht en de Grijskopspecht heel mooi ge-

hoord. Naast de vele soorten vogels is dit gebied heel 

bekend om zijn vlinders, want naar verluidt komen 

er wel meer dan 150 verschillende soorten 

dagvlinders voor. Zo wist ik al in een dag 6 soorten 

parelmoervlinders te fotograferen, waaronder de 

overvloedige Keizermantel en de Zilveren Maan. 

Zowel de Konings- als de Koninginnepage 

fladderden regelmatig rond. Bij de ingang van de 

camping in dit gebied zagen we de eerste morgen al 

een Rouwmantel rondtrekken. 

Het Bükkgebergte is verder een plaats om heerlijk te 

wandelen of te fietsen. Voor dit laatste moet je wel 

een behoorlijke conditie hebben, want de paden 

kunnen behoorlijk steil en vrij onbegaanbaar zijn. 

Niettemin kun je toch veel per fiets bereiken. Zo 

kom je bijvoorbeeld nog kolenbranders en kalkbran-

ders tegen, beroepen, die bij ons al lang zijn 

uitgestorven. 

De eigenaar van de camping, waar wij stonden, is 

een Nederlandse bioloog, die al vele jaren in deze 

streek onderzoek heeft verricht, vooral op het gebied 

van vlinders. Met hem zijn we een keer op pad 

gegaan en dank zij hem kwamen we van alles op het 

spoor. Een leuke verrassing was nog een Bid-

sprinkhaan, die zich prachtig liet fotograferen.  

Het zou te ver voeren alles hier te vermelden, wat we 

zo in drie weken hebben gezien, maar Hongarije is 

een land, dat zeker nog eens door ons bezocht zal 

worden.

 

Naar de bollen: vogelaars gezocht! 

Kees Langeveld  

 

Het klinkt misschien gek, maar ook in de 

bollenvelden kun je als vogelaar goed terecht  

Het vlakke land tussen Bennebroek en Rijnsburg 

krijgt geleidelijk aan landelijke bekendheid als een 

bolwerk voor de Veldleeuwerik en de Patrijs.  

Ook de Gele kwikstaart (en in kleine aantallen de 

Engelse Gele kwikstaart) komt hier algemeen voor 

als broedvogel.  

Zo zijn er nog meer soorten te noemen die zich 

weten te handhaven, niet ondanks maar juist 

dankzij de bollenteelt  

Ze broeden tussen de bloembedden, waar ze juist 

in het broedseizoen nauwelijks gestoord worden. 

De vraag is alleen: hoe houden we dit zo? Er zijn 

aanwijzingen dat de aantallen afnemen, maar 

helaas zijn er voor de 'bollenvogels' op dit moment 

geen beschermende maatregelen zoals voor de 

weidevogels. Het is niet duidelijk waar de afname 

aan ligt predatie door kraaiachtigen of vossen? 

Voedselgebrek bij de insecteneters?  

Hoog tijd dat er eens goed naar de 'bollenvogels' 

wordt gekeken. De Agrarische Natuur- en 

Landschapsvereniging Geestgrond heeft in het 

voorjaar van 2000 een project "Vogelbeheer in het 

bollengebied" opgestart Dit is het eerste project in 

ons land (en in de hele wereld) dat zich richt op de 

bescherming van de bijzondere broedvogels in de 

Duin- en Bollenstreek.  

Ongeveer 20 agrariërs, aangesloten bij de ANLV 

Geestgrond, hebben laten weten dat vogeltellers 

welkom zijn op hun bollenland. We verwachten 

dat hun aantal in de komende jaren gaat groeien.  

Helaas zijn op dit moment slechts vier vogelaars 

actief op de bollenvelden. Vrijwilligers die 
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meewerken aan de vogelinventarisaties zijn dan 

ook hard nodig.  

We doen dan ook graag een beroep op de vele 

natuurliefhebbers die aangesloten zijn bij de 

Noordwijkse natuurvereniging, die met de Vogels 

van Noordwijk al hebben laten zien dat ze de 

nodige kennis in huis hebben. 

Wat houdt het project in? Het is een inventarisatie 

van broedvogels op bollenvelden gedurende vier 

jaar. Jaarlijks inventariseren we vanaf maart tot 

eind juni de vogels op de percelen van de 

meewerkende bollentelers, om zo nauwkeurig 

mogelijk vast te stellen welke soorten in welke 

aantallen broeden op de bollenvelden.  

Aan de kwekers en vogelaars wordt gevraagd bij te 

houden welke werkzaamheden (mogelijk) invloed 

hebben gehad op de vogels en welke 

beschermingsmaatregelen zijn genomen. Ook de 

predatie (bijvoorbeeld vondsten vaan aangepikte 

eieren) houden we bij, voor zover dat mogelijk is. 

De resultaten worden aan het eind van het seizoen 

gepresenteerd in brede kring.  

Zo weet ik nu bijvoorbeeld dat op elk van 'mijn' 

drie percelen (in de buurt van Hillegom) Patrijzen 

zitten, ook al zei één van de telers "dat er toch niks 

zat". Ook de Visdiefjes boven de polderslootjes en 

die enkele jagende Sperwer waren mooi om te 

zien. We hopen dat we met dit soort gegevens 

kunnen laten zien wat de waarde van bollenvelden 

voor vogels is, en hoe die waarde nog versterkt kan 

worden. 

De spontane medewerking van al die bollentelers 

is een positieve ontwikkeling in een agrarische 

sector die jarenlang bij bepaalde milieugroepen in 

een slecht daglicht heeft gestaan.  

Maar dan moeten er natuurlijk wel vogeltellers 

zijn. Wie geïnteresseerd is en volgend jaar wil 

meewerken kan zich opgeven bij: 

 

Kees Langeveld 

Graaf Janlaan 72 

2181 TM Hillegom 

 

 

    IVN LEIDEN 

 

Activiteiten rooster September, Oktober, November en December 2000  
 

 
De IVN natuurgidsen van de afdeling Leiden organise-

ren de hieronder genoemde wandelingen met een 

bepaald natuur-thema. Zie ook de regionale dagbladen 

en huis-aan-huis bladen. 

  

SEPTEMBER 

Tentoonstellingen, parken: 

 

Heempark Leiden. Toegang gratis. 

Open op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur, op zon- en  

feestdagen van 14.00 tot 17.00 uur.  

Koetshuis Leidse Hout.  Toegang gratis. 

Open elke zondag van 14.00 uur tot 16.00 uur, elke   

woensdag van 13.00 tot 16.30 uur. “Trekvogels”. 

Milieu Educatief Centrum (MEC) Leiderdorp  

bij de Kinderboerderij in de Houtkamp. Toegang gratis. 

Open elke zondag van 15.00 uur tot 17.00 uur. 

Bezoekerscentrum “Het Reigersbos” in polderpark 

Cronesteyn. Open op zondag van 14.00 tot 16.00 uur. 

Toegang gratis. 

 

Zie voor de activiteiten  het speciale GROENE 

MAAND SEPTEMBER programma hieronder. 

 

 

OKTOBER 

Tentoonstellingen, parken: 

 

Heempark Leiden. Toegang gratis. 

Open op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. 

Koetshuis Leidse Hout.  Toegang gratis. 

Open elke zondag van 14.00 uur tot 16.00 uur, elke  

woensdag van 13.00 tot 16.30 uur. “Trekvogels”. 

Milieu Educatief Centrum Leiderdorp (MEC) bij  

de Kinderboerderij in de Houtkamp. Toegang gratis. 

Open elke zondag van 15.00 uur tot 17.00 uur.    

Bezoekerscentrum “Het Reigersbos” in polderpark 

Cronesteyn. Informatie over openingstijden: tel 

5769805. 

Wandelingen: 

 

zondag      1 15.00 uur: Lange Akker (Heemtuin 

 Leiderdorp): Heemtuinexcursie; 

kikker- en egelpad. 

zondag      8 14.00 uur: Landgoed Oud Poelgeest. 

Start: Ingang Laan van Oud Poelgeest, 

Oegstgeest. 

zondag    15 14.00 uur: Landgoed Huys te Warm- 

ont. Start: Ingang Herenweg 139, War-

mond.  

Parkeren aan de Beatrixlaan 

zondag    22 14.00 uur: Landgoed De Horsten, 

Voorschoten/Wassenaar 

Start: Ingang Papeweg nabij kruispunt 

Den Deijl. Toegang f. 2,25. 

zondag    29 14.00 uur: Paddestoelenexcursie in  




