
grote visvijvercomplex bij Hortobagy. Met het 
noemen van de voorgaande soorten is de vogel
rijkdom van de visvijvers nog maar ten d. ele. be
lic ht. Eenden komen in de zomer (nog) m et m 
grote zwermen voor, maar wel zitten e� . nog al 
wat Witoogeenden tussen. Deze soort liJ kt veel 
op onze Kuifeend, maar komt i.� We� t-�� ropa 
niet voor. Verder wemelt het biJ de viSVIJV ers van 
de Witwangsterns en Zwarte Sterns. Ook werden 
Visdiefjes en Witvleugelsterns opgemerkt. In de 
rietzomen wemelt het van de kleine zangers. 
Door het gevorderde seizoen, eind juli, was al
leen af en toe nog de zang van Kleine en Grote 
Karekiet te horen. Door goed te letten op alles 
wat beweegt konden toc h heel wat Baarmanne
tjes en Buidelmezen ontdekt worden. De zeldza
me Waterrietzanger komt hier ook voor, maar 
werd door ons niet gezien. 
Op een van onze tochten door het vis.� ijverge
bied (vrij toegankelijk! ) ,  ontdekten WIJ een grote 
vijver die net droog was gevallen. Behalve de 
vele tientallen reigers die zic h aan de spartelende 
vis te goed deden, wemelde het hier van de stelt
lopers. Leuk om zo ver van huis ook gr ote groe
pen Grutto's en Kieviten te zi� n. V� rder war. en 
hier Turelurs, Oeverlopers, Wt tgatJ eS ,  Bosrut ters, 
Zwarte R uiters en Groenpootruiters aanwezig. 
Met het voorgaande is de vogelstand van de 
poesta niet uitputtend besc hreven. Ken� ers zul. len Grote Trap, Griel en Vorkstaartplevi er ge�1 st 
hebben. Deze soorten zijn eigenlijk alleen te zt en 
in die delen van het reservaat waar men slechts 

onder leiding van een gids mag komen. Hoewel 
wij deze soorten niet hebben gezien, is uit de lij st 
van 1 1 0  soorten binnen een week toc h wel op te 
maken dat ook zonder deze soorten onze resi 
zeer suc cesvol was. 

Wij hebben deze soorten dan ook niet gezien. 
Is de poesta in de eerste plaats een vogelgebied, 
dat betekent nog niet dat er verder niet veel te 
zien is. Hoe wel de zomer, ook naar Hongaarse 
begrippen vooral droog was (de temperaturen 
waren heel normaal! ) ,  waren hier en daar toch 
nog wel leuke planten te zien. Een probleem b ij 
zo'n afwij kend gebied is, dat de flora niet in een 
toegankelijk boekje wordt b esc hreven. Sommige 
soorten zijn nog op naam te brengen met een 
Oostenrijkse flora, maar in veel gevallen kan al
leen gezegd worden tot welke familie de plant be
hoort. 
Bij een bezo ek aan dit gebied loont het zeker de 
moeite niet alleen op de natuur te letten. Bij het 
boerenbedrijf wordt nog steeds gebruik gemaakt 
van paarden en op de poesta zwerven nog her
ders rond in de traditionele kl eding. Ook kan 
men in kleinere dorpen nog oude ambachten te
gen komen die bij ons alleen op j aarmarkten ge
demonstreerd worden. Natuurlijk moet j e  bij een 
excusrie aan Hongarije steden als Boedapest en 
Debrec en niet overslaan. 

Hongarije, ook in hartje zomer, is beslist een aan
rader! 

25 jaar waddenexcursi_e_s ____ _ 
Hein Ve-rkade 

Oproep voor de jaarvergadering 
in maart 199 5 
In september 1995 zal voor de 25ste keer d� oer
gezellige waddenexc ursie worden georgant seerd 
door R ien Sluys. Hij heef t beloof d het rec ord- aan
tal- excursies-organiseren van Dic k  P assc hier te 
evenaren en heef t dan nog een paar jaar voor de 
boeg. Toc h  wachten we dit reco rd niet af om een 
terugblik op al die excursies te maken. 
Er zijn de afgelopen 25 jaar door vele honderden 
deelnemers vele duizenden f oto's en dia's ge
maakt. We zouden al die leden willen veroeken 
de (stof fige) J aden en dozen door te spitten en op 
de jaarvergadering (de laatste vrijdag van maart) 
dit alles mee te willen nemen om aan de hand 
daarvan, met zijn allen, talloze mooie herinnerin
gen op te halen. Graag zou ik de dia's van te vo
ren bij mij thuis tot één serie willen maken. Bel 
mij dus even, (telef oon: 1 8865) , wanneer u (voor-
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al oude) dia's met daarop deelnemers in uw bezit 
heeft. 
N. b. , natuurlijk is ook iedereen die geen prentj es 
heef t van harte welkom op deze 'waddenreü nie'! ! 
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