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Inezia Tours 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Schreeuwarend (foto Marc Lucas) 

 

  



Bezochte gebieden 

We vlogen via Wenen op Krakow. Vandaar reden we met een ruime bus naar Vitanová bij 

het Orava stuwmeer vlak bij de poolse grens. We zitten hier in de Westelijke karpaten 

waar de Hoge en Lage Tatra onderdeel van uit maken. Het is een landschap met heuvels 

die vooral bebost zijn met sparren. Er zijn prachtige dalen met beken en hoogvlaktes met 

relatief extensieve landbouw. We verbleven hier 2 nachten.  

 
Aan de rand van het Orava stuwmeer (foto lokale gids) 

 
Het Liptovská Mara stuwmeer (foto lokale gids) 

 



Ons volgende hotel lag aan het Liptovská Mara stuwmeer in het plaatsje Liptovská 

Sielnica. Ook hier is het landschap behoorlijk bergachtig maar de omgeving is hier al veel 

groener. Was rond Orava de Sleedoorn nog kaal, rond het Liptovská Mara stuwmeer 

bloeit de Sleedoorn uitbundig op het kale hout. In de berggebieden ook hier weer veel 

sparrenbos waar doelsoorten als Drieteenspecht, Witrugspecht, Dwerguil en Ruigpootuil 

broeden.  

 

 
De Sleedoorn staat massaal in bloei rond het Liptovská Mara stuwmeer (foto’s lokale gids) 



We maken ook een trip naar het Mala Fatra gebergte waar plaatselijk nog sneeuw ligt en 

de Crocussen bloeien daar waar de sneeuw weg is. 

 
Mala Fatra gebergte (foto lokale gids) 
 

Ons derde en laatste hotel ligt een stuk zuidoostelijker in het plaatsje Viničky. Het 

landschap varieert hier sterk van heuvelachtig tot vrijwel vlak. In dit gebied treffen we 

vrijwel uitsluitend loofbos aan. De bomen staan volop in blad. De Sleedoorn is hier 

geheel groen met kleine besjes. De eerste dag maken we een uitstap naar het zeer 

interessante Senné Ponds. Langs de rivier de Bodrog bezoeken we een afgesnoerde 

rivierarm met rietvelden en een fraai hardhoutooibos met abelen en eiken. Ook zeer fraai 

is een stukje puszta op de grens met Hongarije met Hop en Bijeneter. 

 
Zemplinske heuvels (foto lokale gids) 



 
Vogelen op de Puszta (foto lokale gids) 

 

 
En op een kalkgrasland (foto René Mastwijk) 

 

Op de laatste dag begint onze terugreis. Maar omdat ons vliegtuig pas in de avond 

vertrekt brengen we nog een bezoek aan het Hortobágy in Hongarije, een boomloos 

gebied waar echter visvijvers aangelegd zijn die vol zitten met watervogels. 

 



Door te kiezen voor 3 hotels die niet eens zo heel ver van elkaar afliggen, zijn de 

reisafstanden zeer beperkt en omdat we onder weg leuke gebieden aan doen, zitten we 

nooit lang in de bus. 

 
 

Weer 

Over het algemeen hadden we redelijk weer met temperaturen tussen de 13 en 17 

graden. Dat het in het noorden ’s nachts kan vriezen, merkten we toen we voor de 

Korhoenders vroeg zijn opgestaan. Rond het Liptovská Mara stuwmeer hadden we één 

ochtend met dichte mist wat alleen voor de pre-ontbijt wandeling nadelig was. 

Gedurende 2 dagen hebben we vrijwel de gehele dag lichte regen of motregen. Dit heeft 

echter geen al te grote nadelige gevolgen gehad gezien het grote aantal soorten dat ook 

op die dagen werd waargenomen. Wel heeft het weer invloed gehad op de hoeveelheid 

vlinders die waargenomen is. In het zuidoosten van Slowakije en Hongarije hebben we 2 

dagen met meer dan 25 graden. Dit waren ook de beste dagen voor vlinders. 

 
Foto’s lokale gids 



Hoogtepunten 

Slowakije is een rijk vogelland. Door de geschikte tijd van jaar (broedtijd en 

voorjaarstrektijd) en de vele verschillende biotopen die we bezoeken zagen we vele 

vogelsoorten, in totaal 182 vogelsoorten. Dat is overigens iets minder dan in 2014. 

Belangrijke oorzaak is dat we bijna een week vroeger zijn dan de reis in 2014 en het 

voorjaar later is dan in 2014. 

Hoogtepunten op de reis zijn er veel: 9 baltsende Korhoenders, 4 Ralreigers, 4 

Keizerarenden, Slangenarend, 11 Schreeuwarenden, paartje Sakervalk met 2 jongen, 

een kolonie Roodpootvalken, Zwarte spechten, Drieteenspecht, 4 Witrugspechten, 2 

Middelste bonte spechten, Syrische bonte specht, 3 Draaihalzen, Oehoe met jong, 

Ruigpootuil, Dwerguil, Citroenkwikstaarten, Krekelzanger, Sperwergrasmussen en 6 

Kleine klapeksters. Verder zagen we onder meer Roodhalsfuut, Dwergaalscholver, Kwak 

(13), Purperreiger, Zwarte ooievaar (8), Kraanvogel, Witwangstern, Witvleugelstern, 

Klein waterhoen, Zeearend, Visarend, Zwarte wouw, Wespendief, Grauwe kiekendief, 

Kuifleeuwerik, Duinpieper, Roodkeelpiepers, Beflijster, Grote karekiet, Snor, Fluiters, 

Baardman, Witkopstaartmees, Buidelmees, Grauwe klauwier, Notenkraker, Raaf, 

Europese kanarie, Roodmus, Goud- en Appelvink en Grauwe gors. 

 
Eén van de hoogtepunten: man en vrouw Roodpootvalk (foto lokale gids) 

 

Een aantal (onder)soorten die wij wel hadden maar die niet zijn waargenomen in 2014 

zijn Ralreiger, Brilduiker, Visarend, Grauwe kiekendief, Krombekstrandloper, Wulp, 

Baltische mantelmeeuw, Roemeense kwikstaart (‘dombrowski’), Duinpieper, 

Roodkeelpieper, Blauwborst en Roodmus. 

 

De belangrijkste soort die we gemist hebben is de Oeraluil. Vanwege het slechte 

muizenjaar zijn de Oeraluilen niet gaan broeden en de gidsen wisten dan ook geen bezet 

nest te vinden. Een soort als Hazelhoen is erg lastig waar te nemen en net als in 2014 

wordt deze soort niet waargenomen. Voor een aantal soorten zijn we te vroeg: Kwartel 

en Kwartelkoning (een week later wel massaal), Kleine vliegenvanger en waarschijnlijk 

ook Scharrelaar. 

Andere soorten die we niet zien en die wel gezien zijn in 2014 zijn Steenarend, 

Slechtvalk, Grijskopspecht, Ransuil, Nachtzwaluw, Scharrelaar, Withalsvliegenvanger, 

Taigaboomkruiper en Barmsijs. In 2014 werd ook de Poelsnip waargenomen: een 



buitenkansje! Andere doortrekkers die in 2014 zijn gezien betreffen Middelste zaagbek, 

Blauwe kiekendief, Arendbuizerd, Kleine strandloper en Temminck’s strandloper. 

 

Naast vogels zagen we onder meer een Visotter, vlinders zoals Zuidelijke 

Pijpbloemvlinder en Koningspage, reptielen en amfibieën zoals Ringslang en 

Karpatensalamander, de Blauwe Karpatische naaktslak en vele fraaie plantensoorten. 

Ook het vinden van verse pootafdrukken van de Bruine beer werd zeer gewaardeerd door 

de deelnemers! 

 

 
Kalkgrasland met bloeiende Wondklaver en Kleine Pimpernel (foto Leo Apon) 

 

Groep Trip Top 5 

1. Ruigpootuil 

2. Roodpootvalk 

3. Korhoen 

4. Dwerguil/Zwarte specht 

5. Drieteenspecht 

 

De zesde plaats werd gedeeld door de soorten Schreeuwarend, Sakervalk, Zwarte ruiter, 

Draaihals, Sperwergrasmus, Kleine klapekster en Appelvink. 

 

Deelnemers 

Corry, Joke, Paul, Stephan, Meindert, Dick, Gerard, Gert-Jan, Marc en René 

Inezia reisbegeleider: Leo Apon 

 

Verantwoording 

Dit verslag is samengesteld door Ineziagids/reisbegeleider Leo Apon.  

Alle foto’s zijn genomen op deze reis. In het verslag zijn foto’s opgenomen van onze 

plaatselijke gids Martin en van een aantal deelnemers, met name Marc Lucas die zich 

helemaal toe heeft gelegd op het fotograferen van vogels.  



 
Oehoe bekijken aan de rand van het plaatjes (foto René Mastwijk) 

 

 
Foto lokale gids  



Reisverslag van dag tot dag 
 

Woensdag 29 april 

Om 13:00 uur landt ons vliegtuig (met propeller!) in Krakow in Polen. De plaatselijke 

gids heeft wat vertraging opgelopen zodat de verrekijkers uit de handbagage worden 

gehaald. De eerste vogels zijn 2 Zwarte roodstaarten die zich goed laten bekijken. 

Met een mooie grote bus met chauffeur rijden we in de richting van Slowakije. Dit 

gedeelte van Polen is behoorlijk dichtbevolkt en aan ruimtelijke ordening doen de Polen 

niet: overal staan huizen. Kramsvogels zijn hier algemeen evenals de Roek. En de eerste 

Ooievaar dient zich aan; er zouden er nog vele volgen. 

 

Het contrast toen we de grens met Slowakije gepasseerd waren was groot: alleen huizen 

in de dorpen en vooral bossen, akkers en weilanden in een licht heuvelig landschap. Net 

over de grens stoppen we om te tanken. Het werd een wat langere tankstop. Want niet 

alleen de koffie was uitstekend maar naast vele Kramsvogels, de eerste zingende 

Geelgors en een paartje Roodborsttapuit wordt een vrij grote roofvogel ontdekt die in 

een ruig graslandje wat rond stapt. Het blijkt een Schreeuwarend te zijn. Even later 

flapt er ook nog een Zwarte Ooievaar voorbij op korte afstand!  

 

We rijden door naar Vitanová in de omgeving van het Orava stuwmeer. We overnachten 

in een hotel in een vrij smal dal met hoge steile heuvels die bedekt zijn met vooral 

sparren. Na het inchecken wordt het beekdal verkend. Overal zingen Grote lijsters en 

Zanglijsters. In de beek natuurlijk de Grote gele kwikstaart maar ook Waterspreeuw 

die door Paul ontdekt wordt. Niet veel later wordt een gaaiachtige vogel, die door de 

toppen van de sparren vliegt, herkend als Notenkraker. Later wordt nog een 

Notenkraker in de top van een spar ontdekt die zich goed laat bekijken en fotograferen. 

De Notenkraker wordt dan ook voor de meeste deelnemers de soort van de dag. 

 

 
Notenkraker (foto Marc Lucas) 

  



Donderdag 30 april 2015 

Omdat er mooi weer voorspeld is, wordt het programma omgegooid. We gaan net na 

zonsopkomst naar Korhoenders gaan kijken. Dus om 5 uur opgestaan. 

We rijden naar een hoogvlakte net over de Slowaakse grens in polen. Een lokale gids 

brengt ons naar een plaats waar korhoenders bolderden. Het heeft gevroren en de ruige 

graslanden zijn berijpt.  

 
Berijpte ruige graslanden bij zonsopkomst (foto lokale gids) 

 

Onderweg zien we tientallen Paapjes en we 

horen Korhoenders bolderen. Wat een 

heerlijk geluid! Bij aankomst in de buurt van 

de baltslocatie vliegen 5 mannetjes en een 

vrouwtje Korhoen weg, opgeschrikt door 2 

aanstormende reeën. Gelukkig komt een 

aantal vogels later weer terug en laten zich 

prachtig zien. Er wordt door de mannetjes 

druk gebaltst en gebolderd. 2 hanen vechten 

en 1 haan maakt de aanwezige dames het 

hof. Zeer indrukwekkend! Her en der zitten in 

het hoge gras gele kwikken waaronder een 

Noordse kwik en een Roemeense 

kwikstaart. Niet veel later wordt een 

Schreeuwarend ontdekt die wat ongelukkig 

in een heel klein struikje zijn of haar 

evenwicht probeert te bewaren. 

 

 

 

 

 

 

Baltsend Korhoen man (foto lokale gids) 



 
Met uitzicht op de Tatra’s (foto lokale gids) 

Ondersoort van de Gele kwikstaart, de Roemeense kwikstaart ‘dombrowskii’ (foto Marc Lucas) 

 

De volgende stop is een steile rotswand aan de rand van een dorp waar een Oehoe zou 

moeten zitten. De plaatselijke gids wijst ons een nis aan waar de Oehoe te zien is: 

alleen de kop met de 2 pluimoren zijn zichtbaar. Leuk is echter dat even later een groot 

donsjong voor de Oehoe langsloopt het hol in! Boven de rotswand draait een 

Schreeuwarend rondjes en een Europese kanarie zit op een dak van een huis te 

zingen. 



 

 

We rijden vervolgens door naar een bergbos met sparren vlakbij de Poolse grens waar 

we op zoek gingen naar de Drieteenspecht. Die geeft niet thuis. En we horen 

kruisbekken. Ook een havikhorst wordt bezocht maar ook daar geen activiteit. Maar het 

prachtige beekdal dat er naast lag is goed voor Roodmus, Havik, 2 Zeearenden (1 

adult en 1 onvolwassen exemplaar) en meerdere Oranjetipjes. 

Na het bos bezoeken we een hoek van het stuwmeer met moeras en uitgestrekte ruigtes 

met onder meer Moerasspirea en verspreide opslag van struiken. Dit gebied is vaak goed 

voor Citroenkwikken waarvan we er 3 te zien krijgen. Ze laten zich heel erg goed 

bekijken en zijn zeer actief. Het meer zelf is een goed biotoop voor Zeearend, 

Schreeuwarend, Visarend, Zomertaling, Grote zilvers en een groep Kemphanen. De 

Visarend duikt even later het water in om vervolgens enkele tientallen seconden met 

gestrekte vleugels op het water te blijven liggen. Met enige moeite en met een enorme 

vis in zijn klauwen maakt de vogel zich los uit het water. Maar de vogel had geen geluk. 

Even later vliegt de vogel weer langs achterna gezeten door een Zeearend…..en zonder 

vis. In de oeverlanden zitten verder veel kikkers en een Levendbarende hagedis wordt 

gezien. 

Citroenkwikstaart man (foto lokale gids) 

 

In het stuwmeer is ook een eiland met broedende meeuwen. Een prima plaats om te 

picknicken en op het gemak de meeuwen te bekijken. De kolonie bestaat vooral uit 

Kokmeeuw. Daarnaast Pontische meeuw, Visdief en een enkele Zwartkopmeeuw. 

Daarnaast worden Tureluur en Oeverloper gezien en er wordt nog een verre cirkelende  

Zwarte ooievaar ontdekt. 

 

Onderweg naar de volgende locatie zijn we getuige van het oprichten van een Meiboom 

midden in een dorpje. Alle sterke mannen uit het dorp zijn druk doende de enorme spar 

omhoog te krijgen terwijl een klein orkestje traditionele muziek vertolkt en de rest van 

het dorp toekijkt. Het wordt nog even spannend als de boom rechtop staat en naar de 

andere kant dreigt te vallen…  
 



De laatste stop betreft een hellingbos met sparren in het Orava Magura gebergte. De 

gids loodst ons naar een nest van een Zwarte specht. Een oud nest zo blijkt want een 

Ruigpootuil is de gelukkige nieuwe bewoner. Prachtig laat de vogel zich zien. Voor veel 

deelnemers een absolute wenssoort. 

 

 
Ruigpootuil in oud nest van Zwarte specht (foto Marc Lucas) 

 

Voor het reisgezelschap is het die avond moeilijk kiezen. Uiteindelijk gooit de Ruigpootuil 

de hoogste ogen met 6 stemmen, gevolgd door Korhoen met 4 stemmen. 

 

Vrijdag 1 mei 2015 

Voor het ontbijt zoeken we vanuit de hotelkamers de berghelling af. Het is goed voor  5 

Goudvinken, een Kruisbek vrouwtje en wat Sijzen. 

 

Na het uitchecken, laden we de koffers in en poseren voor de hoteleigenaar die graag 

een groepfoto van ons wil hebben. We zijn tenslotte een belangrijk gezelschap…. 

Als eerste bezoeken we een bergbos op 1000 meter hoogte in het Orava Magura 

gebergte. Het is op zich productiebos bestaande uit sparren maar de ondergroei is 

plaatselijk gevarieerd. We gaan eerst op zoek naar de Drieteenspecht. We zien de 

typische sporen op de stammen van de bomen die duiden op deze specht en we zien een 

eerder gebruikt nesthol. De specht laat zich echter niet zien.  



  

Oud nest en typische foerageersporen van Drieteenspecht (foto Leo Apon) 
 

Wel zien we een Dwerguil die boven 

in de top van een den gaat zitten. Een 

prachtige waarneming van dit mini-

uiltje! Op de terugweg ontdekt 

Stephan een mannetje Beflijster die 

op een klein grasveldje in het bos zit. 

Het is de Midden-Europese ondersoort 

Alpestris met veel wit in de vleugels en 

op de borst. 

Vervolgens gaan we naar een klein bos 

gelegen in open heuvelland dat 

bestaat uit grasland. Hier broedt 

verrassend genoeg een Steenarend. 

De gids vertelt dat het goed gaat met 

de Steenarend. Wel is het zo dat één 

territorium Steenarend ten koste gaat 

van 3 territoria Schreeuwarenden. De 

Steenarend geeft in dit zwaar bewolkte 

weer echter niet thuis. 

We vervolgen onze reis naar de 

volgende locatie en rijden nog langs 

het Orava kasteel dat hoog op een 

steile rots ligt die begroeid is met 

Schildzaad (Alysum saxatile). Tevens 

bevindt zich er een kolonie 

Torenvalken en een Groene specht laat 

zich horen. 
 
Dwerguil (foto Marc Lucas) 

 



Daarna bezoeken we een volgend bergbos nabij het plaatsje Oravský Podzámok waar we 

eerst een korte picknick hebben. Aan eten komen we echter niet toe. Goudhaan, 

Vuurgoudhaan en Zwarte mees zingen en in een kleine plasje worden 

Alpenwatersalamander en Karpatensalamander ontdekt. De laatste is een endemische 

soort in dit gebied. Verder wordt Eenbes (Paris quadrifolia) en bloeiende 

Reuzenpaardestaart (Equisetum telmateia) gevonden. Na de lunch gaan we op zoek naar 

de Witrugspecht. Het wordt een hele klim de berg op maar wel met resultaat: een 

mannetje laat zich zien. 

We rijden door naar het Liptovká Mara stuwmeer. De omgeving bestaat uit fraai 

heuvelland met bossen, afgewisseld met extensief beheerde graslanden met veel 

bloeiende sleedoornstruwelen (Prunus spinosa). In de struwelen zitten veel 

Braamsluipers, Geelgorzen, Grasmussen en Ringmussen. 

We overnachten in een hotel aan het stuwmeer nabij Liptovská Sielnica. 

De soort van de dag wordt de Dwerguil (7 stemmen), gevolgd door Witrugspecht. 

 

 
Karpatensalamander (foto lokale gids) 

 Fluiter (foto Marc Lucas)  



Zaterdag 2 mei 

Het (mot)regent en het ziet er niet naar uit dat het snel droog gaat worden. We gaan 

met regenjassen aan wederom de bergbossen in met een verse lokale gids. Dit keer naar 

de Chočské heuvels nabij Dolný Kubín. Motregen deert de vogels niet die nu volop zingen 

zoals Fluiter, Boompieper, Vuurgoudhaan, Kuifmees en Zwarte mees. De spechten 

werken ook goed mee. Een Drieteenspecht is even goed te zien en een Witrugspecht 

laat zich op een kapvlakte mooi bekijken. Daarna gaan we naar een nest van een 

Witrugspecht. Een volwassen vogel zit in het nestopening. Bij een nest van een Zwarte 

specht zien we ook een volwassen exemplaar en niet ver er vandaan zien we een 

exemplaar vliegen.  

Witrugspecht man en Drieteenspecht man (foto’s Marc Lucas) 
 

 
Vuursalamander (foto lokale gids) 



 

 
Karpatische blauwe naaktslak (foto Leo Apon) 

 

Het vochtige weer is goed voor 2 

Vuursalamanders (Salamandra 

salamandra), vele Wijngaardslakken en 

de Karpatische Blauwe naaktslak 

(Bielzia coerulans). De laatste soort is 

een endeem in dit gebied.  

 

Het natte weer heeft er ook voor 

gezorgd dat de bospaden aardig 

modderig zijn. Er zitten hier Bruine 

beren en we vinden verse prenten! 

Opvallend is dat de prenten van voor- en 

achterpoot verschillend zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zwarte specht (foto Marc Lucas) 

 



 

 
Verschillende pootafdrukken van Bruine Beer (foto’s lokale gids en Leo Apon) 



 
Sfeerplaatje in de Chočské heuvels (foto lokale gids) 

  



Aan het einde van de dag bezoeken we nog het Besenova meer, een klein stuwmeertje 

met brede slikranden en eilanden. Het is goed voor vele eenden, steltlopers en 

meeuwen. Zo zien we 15 Slobeenden, 6 Wintertalingen, 8 Zomertalingen, Krakeend, 22 

Dwergmeeuwen, 15 Zwarte sterns, 1 Witwangstern, 1 Groenpootruiter, 4 

Bosruiters en 6 Kemphanen. 

Terwijl we staan te kijken vliegt een derdejaars Zeearend over gevolgd door een 

Schreeuwarend en een Raaf.   

Het reservoir ligt tegen de rand van een dorpje aan en de tuintjes hadden nog een aantal 

verrassingen in petto zoals Witkopstaartmees bij het nest en 2 Draaihalzen die zich 

goed lieten bekijken (ook parend!). De Draaihals wordt dan ook soort van de dag (7 

stemmen). 

 

 
Draaihals (foto Marc Lucas) 

 

Zondag 3 mei 

Voor het ontbijt wordt een wandeling gemaakt. Helaas is het erg mistig. IJsvogel, 

Tuinfluiters, Braamsluiper en de eerste Wielewaal worden alleen gehoord. 

Vandaag bezoeken we het berggebied Mala Fatra op zoek naar vogels die kenmerkend 

zijn voor dit gebied zoals hoenders. Over een smalle bergweg rijden we steeds hoger en 

dieper het gebergte in. Onderweg zien we 3 Waterspreeuwen. Bij aankomst op de plek 

waar we een wandeling gaan maken zit een mannetje Beflijster die zich goed laat zien 

en fotograferen. 

 



 
Beflijster man, ondersoort Alpestris (foto Mark Lucas) 

 

Het is een prachtige wandeling door bossen en bergweides met heel veel sneeuw. Op 

plekken waar de sneeuw weg is bloeien paarse krokussen (Crocus scepusiensis). Maar 

het blijft verder erg stil wat vogels betreft. Soorten als Hazelhoen en Auerhoen zijn heel 

lastig waar te nemen.  

 
Crocus scepusiensis (foto Leo Apon) 

 
Tussen de middag neemt de gids ons mee naar een restaurant voor een traditioneel 

Slowaaks gerecht: Gnocchi met schapenkaas en uitgebakken spekjes. Dat ging er wel in. 

Vanuit het restaurant zien we nog een Braamsluiper in een fruitboom zitten. 

 



We rijden met de bus verder naar ons laatste hotel. Onderweg Reeën, veel Ooievaars en 

2 Schreeuwarenden. Eén van de arenden zit in een boom langs de kant van de weg. 

We stoppen en maken foto’s van de vogel vanachter de bus terwijl de vogel rustig blijft 

zitten. Een fantastische waarneming! 

We stoppen nog bij het bekende Spišský kasteel, één van de weinig plekken waar nog 

Sousliks of Siesels leven. Helaas kunnen we het niet bezoeken vanwege grote drukte. 

 

We zijn aangekomen bij ons 

derde hotel in het plaatsje 
Viničky. We gaan nog even de 

omgeving van het hotel 

verkennen. In de omgeving is 

een meer, annex visvijver waar 

we naar toe lopen. Rond het 

meer zitten zeker 8 Kwakken in 

de bomen. Verder wordt een 

ijsvogel gehoord en een paartje 

Wielewalen wordt even gezien 

maar vooral gehoord. In de 

ruigtes en struwelen rond het 

meertje worden Roodborsttapuit, 

2 Zomertortels en een man 

Grauwe klauwier gezien. 

 

De soort van de dag wordt de 

‘tamme’ Schreeuwarend (7 

stemmen). 

 

Maandag 4 mei 

We staan vroeg op om voor het 

ontbijt een rondje te lopen. Het 

regent maar dat weerhoudt ons 

er niet van om er op uit te gaan. 

Een Sperwergrasmus wordt 

gehoord en soms even gezien, 2 

Appelvinken, 2 Zomertortels en 

her en der Europese kanaries 

worden nog opgemerkt. Op de 

terugweg horen we in het dorpje 
Grauwe klauwier man (foto Marc Lucas) 

 

een Draaihals zingen die later langs komt vliegen. 

Na het ontbijt gaan we naar de Senné visvijvers. Het gebied bestaat uit relatief kleine 

vijvers waardoor de vogels over het algemeen goed te zien zijn. Onderweg worden 12 

Ooievaars, 7 Grote zilverreigers, enkele Bruine kiekendieven en een Kleine zilvereiger 

gezien. En vlakbij de visvijvers zien we een 2 prachtige Kleine klapeksters die boven 

op een telefoondraad zit.  



 
Kleine klapekster man (foto Marc Lucas) 

 

De visvijvers zitten vol met futen, eenden, steltlopers, meeuwen en sterns en we komen 

ogen en oren te kort. Roodbuikvuurpadden (Bombina bombina) laten zich overal 

horen. Een Veelvraat (Macrothylacia rubi), een nachtvlinder, wordt ontdekt. En veel 

vogels zoals Dodaars, Roodhalsfuut, Grote zilverreigers, Kleine zilverreigers, Kwak, 

Lepelaars, 3 Zwarte ooievaars, meerdere Purperreigers, Smient, Pijlstaarten, 

groepjes Zomertalingen, Wintertalingen, groepen Kemphanen en Bonte strandlopers, , 

Kleine plevier, Bontbekplevieren, Kluten, Grutto’s, zo’n 75 Bosruiters, enkele 

Groenpootruiters, >80 Zwarte ruiters Zwarte sterns, 10 Witwangsterns, 1 

Witvleugelstern, roepende IJsvogel, Roodborsttapuit en vele Rietzangers. Het enige 

paar Kraanvogel in het gebied wordy goed gehoord. En Baltische kleine 

mantelmeeuw was een niet verwachte soort. 

Zeker 10 Roodkeelpiepers zijn zeer mooi te zien evenals 5 Baardmannetjes. Bij de 

Baardmannetjes wordt ook een Roodmus gehoord en ook kort gezien. 5 Witoogeenden 

worden waargenomen. En een Klein waterhoen zingt vanuit het riet en 2 deelnemers 

van de groepen zien de vogel kort. Bij vertrek zien we ook nog een Ralreiger in een 

wilgenstuik zitten. 



  
Witwangstern (foto Marc Lucas) 
 

  
Grote karekiet (foto Marc Lucas) en Roodkeelpieper (foto lokale gids) 



  
Buidelmees man (foto Marc Lucas) 
 

 
Baardman (foto Marc Lucas) 

 



 
Ralreiger (foto Marc Lucas) 

 

 
Blik op de Senné Ponds (foto lokale gids) 

 

 



Na de visvijvers gaan we nog naar een plaats waar de Sakervalk broedt. In een 

hoogspanningsmast is een nestkast geplaatst. De half open nestkast is bewoond. We zien 

2 Sakervalken en af en toe komen de kopjes van 2 donsjongen boven het randje uit. 

We blijven op grote afstand van de nestkast om de vogels niet te verstoren. Als een 

paartje Torenvalken in de dichtstbijzijnde mast actief wordt is dat voor pa Sakervalk 

reden om de mast te verlaten. Prachtig zien we de Sakervalk langs vliegen. 

En we zien wederom een Schreeuwarend. 

 

Het werd weer lastig kiezen. Soort van de dag wordt de Kleine klapekster met een hele 

kleine meerderheid van stemmen (4). Andere soorten die genoemd worden zijn 

Sakervalk, Baardman, Buidelmees, Ralreiger, Roodhalsfuut en Zwarte ruiter. 

 

Dinsdag 5 mei 

’s Morgens maakt een aantal deelnemers nog een wandeling bij het meertje. Appelvink, 

Zomertortel en IJsvogel worden gezien. 

 

Na het ontbijt gaan we in de omgeving van het hotel de berg op. Hier bevinden zich 

ruderale gebieden en een fraai kalkgrasland. We zien er al snel een paartje Grauwe 

klauwier, een zingende Grauwe gors en een man Roodborsttapuit met heel veel 

kenmerken van de Aziatische roodborsttapuit. Omdat het weer vandaag beter is, is er 

aan roofvogels geen gebrek. Schreeuwarend, Slangenarend, Zwarte wouw, 

Wespendief en Grauwe kiekendief vliegen hier rond. Een Sperwergrasmus laat zich 

fraai zien en maakt baltsvluchtjes. 

 

 

 
Grauwe kiekendief vrouw (foto Marc Lucas) 

 



 
Sperwergrasmus (foto Marc Lucas)  

 

De kalkgraslanden zien oranje van de Wondklaver (Anthyllis vulneraria). Daarnaast 

vinden we diverse Purperorchissen (Orchis purpurea), Campanula sibirica, Wasbloem 

(Cerinthe minor), Nonea (Nonea pulla), Hesperis tristes en Ornithogalum boucheanum. 

 
Wondklaver (foto Leo Apon) 



  
Purperorchis en Campanula sibirica (foto’s lokale gids) 

 

Daarna rijden we naar de Zemplinske heuvels. We bezoeken een klein bos te midden van 

akkers en weilanden waar een paartje Keizerarend een nest heeft gemaakt. Het 

vrouwtje zit op het nest en het mannetje vliegt een keer hoog over. 

 

 
Keizerarend op nest (foto Marc Lucas) 



 
Krekelzanger (foto Marc Lucas) 

 

In de directe omgeving wordt ook een Krekelzanger gehoord en later ook gezien. 

Verder roept er een Buidelmees, vliegt er een Groene specht langs evenals 2 Zwarte 

ooievaars en een man Grauwe kiekendief. Geen verkeerde stop dus. 

We vervolgen onze weg naar landschap met een meer voedselarme en zandige bodems 

met een veel schralere vegetatie. Als eerste zoeken we naar Duinpieper die uiteindelijk 

door René gevonden wordt. 

Daarna rijden we naar een stukje puszta op de grens met Hongarije waar zich een 

gemengde kolonie Bijeneter en Oeverzwaluw bevindt. Naast diverse Bijeneters zien we 

ook 2-3 Hoppen, een paartje baltsende Kleine klapeksters, Zwarte wouw, 

Kuifleeuwerik, Paapje en Tapuit. 

 

 
Hop met voedsel (foto lokale gids) 

 



Daarna bezoeken we het Karca meer, een afgesnoerde arm van de rivier de Bodrog. Vlak 

langs de weg zit een kolonie Grote zilverreigers in een rietland. Snorren en Grote 

karekieten zitten te zingen en 2 Keizerarenden vliegen over.  

 

 
Ooievaars (foto lokale gids) 
 

De laatste locatie is een fraai hardhoutooibos met dikke eiken en abelen langs de rivier 

de Bodrog. Er zitten hier volop Fluiters en verder Boomklevers en Zomertortels. Het bos 

is rijk aan spechten en we zien al snel 2 Middelste bonte spechten, gevolgd door 2 

Zwarte spechten bij het nest. Er wordt een ‘groene specht’ gezien die mogelijk een 

Grijskopspecht geweest is. Kleine bonte specht en Withalsvliegenvanger laten helaas 

verstek gaan. Gelukkig wordt de Syrische bonte specht wel ontdekt. De vogel is fraai 

te zien. 

 



 

 
Middelste bonte specht vrouw (foto Marc Lucas) 

 
Syrische bonte specht man (foto Marc Lucas) 

 



Aan het einde van de dag bezoeken we nog een groeve op zoek naar Oehoe. Die zijn 

echter al gevlogen. Wel zien Wielewalen in een boom zitten. Maar de Appelvinken 

stelen de show. Meerdere vogels zitten in de toppen van bomen en één exemplaar neemt 

een bad op de weg voor ons. De Appelvink wordt dan ook de soort van de dag met 5 

stemmen. Keizerarend, Zwarte specht, Syrische bonte specht en Sperwergrasmus 

worden eveneens genoemd. 

 
Appelvink (foto Marc Lucas) 

 
Nonea pulla (foto Leo Apon) 



 
Wielewaal man en Ornithogalum bouchianum (foto’s lokale gids) 
 

Woensdag 6 mei 

Om 8:00 beginnen we met de terugreis. 

Sommigen van ons hebben dan al een 

Ringslang gezien vlakbij het hotel. We 

vliegen vanaf Boedapest en rijden dus de 

hele dag door Hongarije. Onderweg zien 

we vele Bruine kiekendieven, Ooievaars, 

enkele Zomertortels en nog een Zwarte 

ooievaar. 

Omdat we pas in de avond vanuit 

Budapest naar huis vliegen, is er nog tijd 

voor een korte stop in het steppengebied 

Hortobágy, een vrijwel boomloze, 

extensief beheerde grasvlakte met vele 

Grote zilverreigers, Ooievaars en Bruine 

kiekendieven. We brengen een bezoek 

aan de visvijvers. Enkele Ralreigers zijn 

mooi te zien, diverse Purperreigers, 

Lepelaars en 3 Kwakken vliegen mooi 

over. In de enorme visvijvers zitten 

vooral grote aantallen eenden waaronder 

veel Tafeleenden, vrij veel 

Witoogeenden maar ook Zomertalingen, 

Pijlstaarten, een man Krooneend en 4 

Geoorde fuut. 

 

 
Witoogeend (foto lokale gids) 



 
Dwergaalscholver (foto Marc Lucas) 

 
Kwak (foto Marc Lucas) 

 



Her en der foerageren enkele tientallen Dwergaalscholvers die ook veelvuldig 

overvliegen. Heel bijzonder is een Visotter die, soms onder, soms boven water een 

vijver overzwemt. Volgens de plaatselijke gids worden ze overdag zelden zo 

waargenomen. Boven de vijvers vliegen enkele tientallen Witwangsterns en zeker 20 

Witvleugelsterns. Meerdere Buidelmezen roepen vanuit wilgenstruiken, meerdere Grote 

karekieten zingen in de rietlanden terwijl Baardmannetjes zich ook goed laten zien. 

Verder ook een Blauwborst. In een vijver die gedeeltelijk droog staat bevinden zich 

honderden Bonte strandlopers en Kemphanen. Daartussen worden 3 

Krombekstrandlopers ontdekt waarvan 2 in zomerkleed. Aan de rand van deze vijver 

zitten 3 Zeearenden. En er wordt ook nog een groep van 50 overvliegende 

Kraanvogels gezien. Vlindersoorten die ontdekt worden zijn Koningspage en 

Zuidelijke Pijpbloemvlinder. 

 

  
Zuidelijke pijpbloemvlinder en Koningspage (foto’s lokale gids) 

 

Na het bezoek aan de visvijvers bezoeken we een gemengde kolonie Roek met 

Roodpootvalk. Hoewel de stop kort was, werkten de Roodpootvalken goed mee: we 

krijgen een fraaie vliegshow op geringe afstand! De Roodpootvalk wordt dan ook 

overtuigend de soort van de dag! 

 

Om 17:00 komen we aan op het vliegveld waar we afscheid nemen van Martin en Pavel. 

Om 18:45 vertrekt ons vliegtuig vanuit Boedapest weer terug naar Schiphol. 



  

  
Roodpootvalken, vrouw en man (foto’s Marc Lucas)  



De soortenlijst 
 

 
Vliegend Korhoen man (foto lokale gids) 

 

1. Korhoen Lyrurus tetrix – 5-6 mannetjes en 3 vrouwtjes aan de Pools-Slowaakse 

grens. 

2. Fazant Phasianus colchicus – Vooral in de lager gelegen zuid-oostelijke deel. 

3. Grauwe gans Anser anser – Vooral rond de Senné Ponds en Hortobágy enkele 

tientallen 

4. Knobbelzwaan Cygnus olor – Op diverse plaatsen rond beide stuwmeren, Senné 

Ponds en Hortobágy 

5. Bergeend Tadorna tadorna – Enkele ex. Senné Ponds 

6. Krakeend Anas strepera – Enkele tientallen Oravská stuwmeer, Liptovská Mara 

stuwmeer, Senné Ponds en Hortobágy 

7. Smient Anas penelope – 1 man Senné Ponds 

8. Wilde eend Anas platyrhynchos – Dagelijks enkele tot tientallen exemplaren in 

meren, vijvers, beken en rivieren 

9. Slobeend Anas clypeata – 20 ex. in het Besenova meer, enkele ex Senné Ponds en 

Hortobágy 

10. Pijlstaart Anas acuta – Enkele ex. Senné Ponds en Hortobágy 

11. Zomertaling Anas querquedula – 2 man Oravská stuwmeer, 6 man Besenova meer, 

20+ man Senné Ponds en enkele Hortobágy 

12. Wintertaling Anas crecca – 6 Besenova meer en 10 ex. Senné Ponds 

13. Krooneend Netta rufina – 1 man visvijvers Hortobágy 

14. Tafeleend Aythya ferina - Vele tientallen Senné Ponds en Hortobágy 

15. Witoogeend Aythya nyroca – 5 ex. Senné Ponds en 20+ Hortobágy 

16. Kuifeend Aythya fuligula – Enkele ex. Liptovská Mara stuwmeer, Senné Ponds en 

Hortobágy 

17. Brilduiker Bucephala clangula – 1 vrouw Besenova meer 

18. Dodaars Tachybaptus ruficollis – 1 ex. Senné Ponds 



 
Roodhalsfuut Senné Ponds (foto lokale gids) 

 

19. Roodhalsfuut Podiceps grisegana – 4 ex. Senné Ponds 

20. Fuut Podiceps cristatus – Op alle meren en visvijvers aanwezig met enkele ex. 

21. Geoorde fuut Podiceps nigricollis – 4 ex. visvijvers Hortobágy 

 
Zwarte ooievaar 29 april Slowaaks-Hongaarse grens (foto lokale gids) 

 



22. Zwarte ooievaar Ciconia nigra – 1 ex. Pools-Slowaakse grens, 1 omgeving Oravská 

stuwmeer, 3 Senné Ponds, 1 Zemplinske heuvels, 2 omgeving Slowaaks-Hongaarse 

grens, 1 in Hongarije op weg naar Hortobágy  

 

 
Ooievaar 5 mei 2015 zuid-oost Slowakije (foto Marc Lucas) 

 

23. Ooievaar Ciconia ciconia – Dagelijks waargenomen, minimaal 65 ex totaal. Vooral in 

het lager gelegen zuidoostelijk deel en Hongarije. Omgeving Senné Ponds 12 ex., 

onderweg naar Hortobágy 13 en in Hortobágy 17 ex. 

 
Lepelaar (foto lokale gids) 

 

24. Lepelaar Platalea leucorodia – Senné Ponds 15, 1 ex. Hongaars-Slowaakse grens en 

enkele Hortobágy 



25. [HO] Roerdomp Botaurus stellaris – 1 roepende man Senné Ponds 

26. Kwak Nycticorax nycticorax – 8+ visvijver Viničky, 1 Senné Ponds en 3 ex. 

Hortobágy 

27. Ralreiger Ardeola ralloides – 1 Senné Ponds, 3 Hortobágy 

 
Ralreiger, Hongarije, Hortobágy, 6 mei 2015 (foto lokale gids)   

 

28. Blauwe reiger Ardea cinerea – Dagelijks meerdere exemplaren bij meren, visvijvers 

en rivieren 

 
Purperreiger 6 mei 2015 Hortobagy (foto Marc Lucas) 
 



Visarend, Orava stuwmeer (foto lokale gids) 
 

29. Purperreiger Ardea purpurea – 5 Senné Ponds en enkele Hortobágy 

30. Grote zilverreiger Ardea alba – 4 Oravská stuwmeer, 20+ Senné Ponds en 

omgeving, 25 omgeving Hongaars-Slowaakse grens (kolonie in rietland bij het 

Karcameer) en 25+ Hortobágy 

31. Kleine zilverreiger Egretta garzetta – 1 ex. onderweg naar Senné Ponds, 3 ex. 

Senné Ponds. 

32. Dwergaalscholver Microcarbo pygmeus – Enkele tientallen Hortogágy 

33. Aalscholver Phalacrocorax carbo sinensis – Enkele ex. Oravská stuwmeer, 10+ 

Senné Ponds 

34. Visarend Pandion haliaetus - 1 ex. Oravská stuwmeer  
35. Wespendief Pernis apivorus – 5 ex. omgeving Viničky 

36. Zware wouw Milvus migrans – 1 ex. omgeving Viničky, 1 ex. op stukje puszta nabij 

de Hongaars-Slowaakse grens 

37. Zeearend Haliaeetus albicilla – 3 ex. omgeving Oravská stuwmeer, 1 ex. Besenova 

meer, 7 ex. Hortobágy   

38. Slangenarend Circaetus gallicus - 1 ex. omgeving Viničky 

 



 
Bruine kiekendief man, Slowakije 5 mei 2015 (foto Marc Lucas) 

 

39. Bruine kiekendief Circus aeruginosus – 1 onv. Besenova meer, 3 omgeving Viničky, 

6 Senné Ponds, 6 omgeving Hriadky, 6 onderweg in Hongarije en 1 man in 

Hortobágy  

40. Grauwe kiekendief Circus pygargus - 1 ringtail omgeving Viničky, 1 man 

Zemplinske heuvels  

41. Sperwer Accipiter nisus – 1 ex. onderweg in Polen 

42. Havik Accipiter gentilis – 1 ex. omgeving Oravská stuwmeer 

43. Buizerd Buteo buteo – Dagelijks meerdere exemplaren 

44. Schreeuwarend Aquila pomarina – Totaal 11 ex., alleen de laatste dag geen 

Schreeuwarend. 



  
Schreeuwarend en Wespendief (foto lokale gids) 
 

45. Keizerarend Aquila heliaca – 1 paar bij nest Zemplinske heuvels en 2 overvliegende 

ex. bij het Karca meer  

46. Torenvalk Falco tinnunculus – Dagelijks enkele ex. 

 
Roodpootvalk vrouw Hortobágy (foto lokale gids) 
 

47. Roodpootvalk Falco vespertinus – In Hortobágy 20+ 



48. Boomvalk Falco subbuteo - 1 ex. omgeving Viničky 

49. Sakervalk Falco cherrug – 1 bewoond nest in hoogspanningsmast met 2 add en 2 

donsjongen, Hongaars-Slowaakse grensgebied 

50. [HO] Waterral Rallus aquaticus – 1 gehoord Senné Ponds 

51. Klein waterhoen Porzana parva – 1 gehoord en door sommigen kort gezien Senné 

Ponds 

52. Waterhoen Gallinula chloropus – Dagelijks in de visvijvers van Viničky 

53. Meerkoet Fulica atra - Tientallen in Senné Ponds en Hortobágy 

54. Kraanvogel Grus g. grus – 2 roepende ex. Senné Ponds, 50 overvliegende vogels 

Hortobágy 

55. Kluut Recurvirostra avosetta – 8 ex. Senné Ponds, enkele vogels Hortobágy 

56. Kievit Vanellus vanellus  - 2 ex. op Pools-Slowaakse grens, verder verspreid in het 

zuidoostelijk deel en Hongarije 

57. Kleine plevier Charadrius dubius – 1 ex. Senné Ponds, 1 ex. groeve omgeving 

Viničky 

58. Bontbekplevier Charadrius hiaticula – Enkele ex. Senné Ponds 

59. Watersnip Gallinago gallinago – 5 ex. Senné Ponds 

60. Grutto Limosa limosa – 3 ex. Senné Ponds 

61. Wulp Numenius arquata – Overvliegend ex. Senné Ponds 

62. Zwarte ruiter Tringa erythropus – 80+ Senné Ponds 

63. Tureluur Tringa totanus – 1 ex. meeuweneiland Oravská stuwmeer, enkele Senné 

Ponds, 3 Hortobágy 

64. Groenpootruiter Tringa nebularia – 5 ex. Besenova meer, enkele ex. Senné Ponds 

en roepend ex. Hortobágy 

65. Bosruiter Tringa glareola – 4 ex. Besenova meer, 75+ Senné Ponds en enkele ex. 

Hortobágy 

66. Oeverloper Actitis hypoleucos - 1 ex. meeuweneiland Oravská stuwmeer, 1 ex. 

visvijvers van Viničky en 4 ex. Senné Ponds 

67. Krombekstrandloper Calidrus ferruginea – 3 ex. Hortobágy waarvan 2 in 

zomerkleed 

68. Bonte strandloper Calidris alpina – 100+ Senné Ponds, 150+ Hortobágy 

69. Kemphaan Philomachus pugnax – 9 Oravská stuwmeer, 6 Besenova meer, 50+ 

Senné Ponds en tientallen Hortobágy 

70. Kokmeeuw Larus ridibundus – Dagelijks kleine aantallen tot enkele tientallen, 

kolonie met 100+ paar in Oravská stuwmeer 

71. Dwergmeeuw Larus minutus – 22 ex. in Besenova meer, 10 ex. Senné Ponds en 

enkele ex. Hortobágy 

72. Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus – 2 volwassen vogels in meeuwenkolonie 

Oravská stuwmeer 

73. Baltische mantelmeeuw Larus fuscus fuscus – 1 volwassen ex. Senné Ponds 

74. Pontische meeuw Larus cachinnans – Vrijwel dagelijks enkele vogels tot enkele 

tientallen, ook broedend op meeuweneiland Oravská stuwmeer 

75. Visdief Sterna hirundo – 15+ meeuwenkolonie Oravská stuwmeer en 15+ Besenova 

meer 

76. Witwangstern Chlidonias hybrida – 1 ex. Besenova meer, 10+ Senné Ponds, 40+ 

Hortobágy  

77. Witvleugelstern Chlidonias leucopterus – 1 ex. Senné Ponds, 20+ Hortobágy 



 
Zwarte stern 4 mei 2015 Senné Ponds (foto Mark Lucas) 

 

78. Zwarte stern Clidonias niger – 20 ex. Oravská stuwmeer, 15 ex. Besenova meer   

en 15 ex. Senné Ponds 

79. Stadsduif Columna livia – Dagelijks tot enkele tientallen ex. 

80. Holenduif Columba oenas – Alleen op 5 mei 4 ex. tegen de grens met Hongarije  

81. Houtduif Columba palumbus - Dagelijks meerdere exemplaren 

82. Zomertortel Streptopelia turtur – Alleen in het zuidoostelijk deel van Slowakije 

dagelijks meerdere ex., onderweg naar Hortobágy en in Hortobágy 1 ex. 

83. Turkse tortel Streptopelia decaocto – Dagelijks in dorpen en steden 

 
Koekoek 6 mei 2015, Hortobágy (foto Marc Lucas)  

 



84. Koekoek Cuculus canorus  - Vrijwel dagelijks gezien of gehoord 

85. Oehoe Bubo bubo  - 1 adult met 1 donsjong in groeve omgeving Liptovská Mara 

stuwmeer 

86. Dwerguil Glaucidium passerinum – 1 vogel mooi te zien in top van spar Orava 

Magura gebergte. 

87. Ruigpootuil Aegolius funereus – 1 vogel in oud nest van Zwarte specht Orava 

Magura gebergte. 

88. Gierzwaluw Apus apus – De eerste 3 dagen niet gezien. Daarna dagelijks onder 

andere 100+ boven het Besenova meer 

89. IJsvogel Alcedo atthis – 1 ex. roepend Liptovská Mara stuwmeer bij Liptovská 

Sielnica, 1 ex. gezien in visvijver bij Viničky 

90. Bijeneter Merops apiaster – 8 ex. bij kolonie op stukje puszta nabij de Hongaars-

Slowaakse grens 

91. Hop Upupa epops – 4 ex. op stukje puszta nabij de Hongaars-Slowaakse grens 

onder andere voedselvluchten 

92. Draaihals Jynx torquilla – 1 paar (onder meer parend) bij Besenova meer, Zingende 

vogel (later langsvliegend) in dorpje Viničky 

93. [HO] Kleine bonte specht Dendrocopos minor – 1 roepend ex. visvijver Viničky 

94. Middelste bonte specht Dendrocopos medius – 2 ex. (1 m) in hardhoutooibos aan 

de Hongaars-Slowaakse grens 

95. Witrugspecht Dendrocopos leucotos – 1 man bergbos nabij het plaatsje Oravský 

Podzámok, 3 ex Chočské heuvels (1 man) 

96. Syrische bonte specht Dendrocopos syriacus – 1 man in hardhoutooibos langs de 

Bodrog aan de Hongaars-Slowaakse grens 

97. Grote bonte specht Dendrocopos major – Op 4 dagen werden grote bonte spechten 

gehoord of gezien 

98. Drieteenspecht Picoides tridactylus – 1 man Chočské heuvels 

99. Zwarte specht Dryocopus martius – 1 nest 1 man Chočské heuvels en 1 nest met 1 

paar in hardhoutooibos langs de rivier de Bodrog 

100. Groene specht Picus viridis – 1 zingend ex bij het Orava kasteel en 1 ex. 

Zemplinske heuvels  

 Grijskopspecht Picus canus –1 ex. in het hardhoutooibos nabij de Hongaars-

Slowaakse grens, alleen gezien door de lokale gids 

101. Grauwe klauwier Lanius collurio – 1 man omgeving visvijver Viničky, 1 man nabij 

groeve Viničky, man en vr Zemplinske heuvels en 1 paar Hortobágy 

102. Kleine klapekster Lanius minor – 1 paar op telefoondraad langs de toegangsweg 

naar de Senné Ponds, 1 baltsend paar op het stuk puszta nabij de Hongaars-

Slowaakse grens en in dezelfde omgeving nog 2 ex. 

103. Klapekster Lanius excubitor – 1 ex. beekdal Hongaars-Slowaakse grens 

104. Wielewaal Oriolus oriolus – 3 ex. visvijver Viničky, 1 zingende man en een vrouwtje 

in een boom bij de groeve in de omgeving van Viničky en 1 man Hortobágy 

105. Vlaamse gaai Garrulus g. gladarius – Bijna dagelijks enkele ex. 

106. Ekster Pica pica – Dagelijks meerdere exemplaren 

107. Notenkraker Nicifraga caryocatactes – 2 ex. omgeving Vitanová 

108. Kauw Corvus monedula – Bijna dagelijks enkele ex. 

109. Roek Corvus frugilegus – Bijna dagelijks, ook in Polen en Hortobágy. Diverse 

kolonies 



 
Bonte kraai 6 mei 2015 Hortobágy (Marc Lucas)  

 

110. Bonte kraai Corvus cornix – Bijna dagelijks enkele ex. 

111. Raaf Corvus corax – Bijna dagelijks 1-5 ex., ook in Hortobágy. 

 
Zwarte mees (foto Marc Lucas) 

 

112. Zwarte mees Periparus ater – Zeer algemeen in de sparrenbossen van Karpaten en 

Tatra 

113. Kuifmees Lophophanes cristatus – Enkele ex. in diverse bergbossen rond het 

Oravká stuwmeer en de Chočské heuvels 

114. Koolmees Parus major – Dagelijks enkele ex. 



115. Pimpelmees Cyanistes caeruleus – Op slechts 2 dagen een enkel ex. 

116. Buidelmees Remiz pendulinus – 2 ex. Senné Ponds, 1 roepend Zemplinske heuvels, 

3 ex. roepend Hortobágy 

117. Baardmannetje Panurus biarmicus – 5 ex. Senné Ponds, 5 ex. Hortobágy 

118. Kuifleeuwerik Galerida cristata – 1 ex. puszta nabij de Hongaars-Slowaakse grens 

119. Veldleeuwerik Alauda arvensis – Vrijwel dagelijks zingende ex. 

120. Oeverzwaluw Riparia riparia – Enkele tientallen Senné Ponds en 10+ in gemengde 

kolonie met Bijeneters op het stukje puszta nabij de Hongaars-Slowaakse grens  

  
Oeverzwaluw (foto Marc Lucas) en Zomertortel (foto lokale gids) 

 

121. Boerenzwaluw Hirundo rustica – Dagelijks diverse ex. 

122. Huiszwaluw Delichon urbicum – Alleen de eerste 2 dagen niet, daarna dagelijks 

enkele ex. 

 
Witkopstaarmees bij Besenova meer (foto Marc Lucas) 



 

123. Witkopstaartmees Aegithalos caudatus caudatus – 1 paar bij nest nabij het 

Besenova meer 

124. Fitis Phylloscopus trochilus – Dagelijks diverse ex. 

125. Tjiftjaf Phylloscopus collybita – Dagelijks diverse ex. 

126. Fluiter Phylloscopus sibilatrix – Gezien en gehoord in de Chočské heuvels nabij 

Dolný Kubín en meerdere exemplaren in het hardhoutooibos langs de Bodrog 

127. Grote karekiet Acrocephalus arundinaceus – 2 Senné ponds, 4 ex. in en rond het 

Karcameer/Bodrog en 4 ex. Hortobágy. 

128. Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus – Algemeen in de Senné Ponds, het 

Hongaars-Slowaakse grensgebied en Hortobágy 

129. Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus – Meerdere ex. Senné Ponds en Hortobágy 

130. [HO] Spotvogel Hippolais icterina – 1 gehoord Hongaars-Slowaakse grensgebied 

131. [HO] Sprinkhaanzanger Locustella naevia – 1 zingende man in het Pools-Slowaakse 

grensgebied en 1 zingend mannetje Hortobágy 

132. Krekelzanger Locustella flaviatilis – 1 zingend mannetje Zemplinske heuvels 

133. Snor Locustella luscinioides – 2 zingende mannetjes Senné Ponds, 2 in het 

Karcameer (ook kort gezien) en 5 in Hortobágy 

134. Zwartkop Sylvia atricapilla – Zeer algemeen, dagelijks gehoord en gezien 

135. [HO] Tuinfluiter Sylvia borin – 2 zingende mannetjes nabij het hotel aan het 

Liptovská Mara stuwmeer 

136. Sperwergrasmus Sylvia nisoria – Enkele zingende mannetjes in de omgeving van 

Viničky 

137. Braamsluiper Sylvia curruca – 1 of meerdere zingende mannetjes per dag. Alleen 

de eerste 2 dagen niet gehoord of gezien. 

138. Grasmus Sylvia communis – Vrijwel dagelijks, alleen de eerste (reis)dag niet. 

 
Vuurgoudhaan man (foto lokale gids) 
 

139. Vuurgoudhaan Regulus ignicapillis – Meerdere vogels gehoord en enkele gezien in 

de bergbossen nabij het plaatsje Oravský Podzámok en de Chočské heuvels nabij 

Dolný Kubín 



140. Goudhaan Regulus regulus – Met name in de bergbossen rond beide stuwmeren 

algemeen 

141. Winterkoning Troglodytes troglodytes – Vrijwel dagelijks gehoord of gezien 

142. Boomklever Sitta europaea – Slechts een beperkt aantal waarnemingen in alle 3 de 

gebieden, algemeen in het hardhoutooibos aan de Bodrog 

143. Spreeuw Sturnus vulgaris – Dagelijks waargenomen, zeer algemeen 

144. Beflijster Turdus torquatus alpestris – 1 man Orava Magura gebergte en 1 man 

Hoge Fatra 

145. Merel Turdus merula – Dagelijks waargenomen, zeer algemeen 

146. Kramsvogel Turdus pilaris – Vooral in Polen en de berggebieden van Slowakije zeer 

algemeen. In het zuidoostelijk deel slechts 2 vogels waargenomen. 

147. Zanglijster Turdus philomelos – Dagelijks waargenomen, zeer algemeen 

148. Grote lijster Turdus viscivorus – Vooral in de berggebieden van Slowakije 

algemeen, in het zuidoostelijk deel slechts 1 waarneming 

149. Roodborst Erithacus rubecula – Vooral in de beide berggebieden rond de stuwmeren 

algemeen 

150. Blauwborst Luscinia svecica – 1 zingend mannetje Hortobágy 

151. Nachtegaal Luscinia megarhynchos – Algemeen in het zuidoostelijke deel van 

Slowakije en Hongarije, in de berggebieden niet waargenomen 

152. Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros – Dagelijks waargenomen, zeer algemeen 

rond bebouwing 

153. Paapje Saxicola rubetra – Vele tientallen in het Pools-Slowaakse grensgebied met 

ruige graslanden. Daarbuiten een enkele waarneming 

154. Roodborsttapuit Saxicola rubicola – 1 paar in het Pools-Slowaakse grensgebied, 

daarnaast vooral in het zuidoostelijk deel van Slowakije (3 waarnemingen) en 

Hortobágy (2 ex.) 

155. Tapuit Oenanthe oenanthe -  ex. op het stukje puszta nabij de Hongaarse grens 

156. Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca – 4 waarnemingen allen in de 

berggebieden rond de beide stuwmeren 

157. Waterspreeuw Cinclus cinclus aquaticus – 1 ex. In het beekje nabij Vitanová, 3 ex. 

in een beek in de Hoge Fatra 

158. Huismus Passer domesticus – Dagelijks waargenomen, zeer algemeen 

159. Ringmus Passer montanus – Vrijwel dagelijks waargenomen, zeer algemeen 

160. Heggemus Prunella modularis – Vrij algemeen, vooral in bergbossen. De Heggemus 

is hier (nog) een echte bosvogel! 

161. Gele kwikstaart Motacilla flava flava – Uitsluitend in het zuidoostelijk deel van 

Slowakije en Hongarije 

Daarnaast een ondersoort van de Gele kwikstaart de Roemeense kwikstaart 

Motacilla flava dombrowski – 1 waarneming in het Pools-Slowaakse grensgebied 

162. Noordse kwikstaart Motacilla flava thunbergi – 2 waarnemingen: 1 ex. in het Pools-

Slowaakse grensgebied en 1 ex. Senné Ponds 

163. Citroenkwikstaart Motacilla citreola – 3 exemplaren in een oevergrasland langs het 

Oravská stuwmeer 

164. Grote gele kwikstaart Motacilla cinerea – Vrijwel dagelijks 1 of meerdere 

exemplaren vooral in de berggebieden 

165. Witte kwikstaart Motacilla alba – Algemeen, alleen de laatste 2 dagen niet 

waargenomen 

166. Duinpieper Anthus campestris – 1 exemplaar in het Hongaars-Slowaakse 

grensgebied 

167. Graspieper Anthus pratensis – Waargenomen in het Pools-Slowaakse grensgebied 

en het heuvelland rond het Orava Magura gebergte 

168. Boompieper Anthus trivialis – Vrij veel gehoord en gezien in in het Pools-Slowaakse 

grensgebied en de bergbossen rond beide stuwmeren 

169. Roodkeelpieper Anthus cervinus – Meer dan 10 ex. Senné Ponds  

170. Vink Fringilla coelebs – Zeer algemeen, vrijwel elke dag waargenomen 

171. Europese kanarie Serinus serinus – Vrij algemeen in dorpen, vrijwel dagelijks 1-3 

vogels gezien en/of gehoord 



172. Groenling Carduelis chloris – Algemeen, vrijwel dagelijks meerdere exemplaren 

gehoord of gezien 

173. Sijs Carduelis spinus – Enkele exemplaren in de omgeving van het hotel in Vitanová 

en gehoord in de Chočské heuvels 

174. Putter Carduelis carduelis – Zeer algemeen, vrijwel dagelijks waargenomen 

175. Kneu Carduelis cannabina – 3 keer een paartje gezien: bij een tankstation in de 

omgeving van het Liptovská Mara stuwmeer, in de omgeving van Viničky en in 

Hortobágy.  

176. Roodmus Carpodacus erythrinus – Zingend mannetje in heuvelland in het Pools-

Hongaarse grensgebied en een mannetje in de Senné Ponds 

177. Kruisbek Loxia curvirostra – Roepend in bergbos op de grens met Polen en vrouwtje 

in de omgeving van het hotel in Vitanová. 

178. Goudvink Phyrrhula purrhula – 5 ex. omgeving hotel Vitanová 

179. Appelvink Coccothraustes coccothraustes – 2 ex. visvijver Viničky, 3-4 ex. groeve 

omgeving Viničky die zich mooi lieten bekijken 

180. Grauwe gors Milaria calandra – 1 zingend mannetje nabij groeve omgeving Viničky 

 
Geelgors (foto Marc Lucas) 

 

181. Geelgors Emberiza citrinella – Geregeld gehoord of gezien op alle 3 de locaties 

182. Rietgors Emberiza schoeniclus – Waargenomen in de oeverlanden van het Oravská 

stuwmeer, Senné Ponds en Hortobágy 

 

Zoogdieren 

Haas -  3 ex. omgeving Senné Ponds, enkele ex Hongaars-Slowaakse grensgebied 

Eekhoorn – alleen afgeknaagde sparrenkegels in bergbossen gevonden 

Visotter – 1 zwemmend ex. visvijvers Hortobágy 

Bruine beer – diverse verse pootafdrukken in de Chočské heuvels 

Ree – Vrijwel dagelijks waargenomen. Onderweg van Liptovská Sielna naar Viničky 14 

ex., omgeving Senné Ponds 10 ex. 

 

 



Reptielen 

Levendbarende hagedis Zootoca vivipara – 1 exemplaar oeverlanden Oravská stuwmeer 

Gladde slang - 1 dood exemplaar Zemplinske heuvels 

Ringslang – 1 waarneming van een exemplaar bij het hotel in Viničky, daarnaast 

meerdere verkeersslachtoffers langs de weg voor het hotel.  

 

Amfibieën 

Meerkikker Rana ridibunda – Oeverlanden Oravská stuwmeer 

Gewone pad Bufo bufo – Oeverlanden Oravská stuwmeer 

Roodbuikvuurpad Bombina bombina – Algemeen in Senné Ponds en het Karcameer 

Vuursalamander Salamandra salamandra – 2 exemplaren Chočské heuvels  

Alpenwaterslamander Ichthyosaura alpastris – 1 gevangen exemplaar Chočské heuvels 

Karpatensalamander Lissotriton montandoni – 1 gevangen exemplaar Chočské heuvels 

 

Vlinders 

Bruin dikkopje Erynnis tages - Hongaars-Slowaakse grensgebied 

Koningspage Iphiclides podalirius - Hortobágy 

Zuidelijke pijpbloemvlinder Zerynthia polyxena – Enkele Hortobágy 

Groot koolwitje Pieris brassicae – Diverse plaatsen 

Oranjetipje Anthocharis cardamines – Vrij algemeen in het Pools-Slowaakse grensgebied 

Gele luzernevlinder Colias hyale – Hongaars-Slowaakse grensgebied 

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni – Op diverse plaatsen 

Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas - Hongaars-Slowaakse grensgebied 

Icarusblauwtje Polyommatus bellargus – Hongaars-Slowaakse grensgebied 

Klein tijmblauwtje Pseudophilotes baton - Hongaars-Slowaakse grensgebied 

Dagpauwoog Inachis io – Diverse waarnemingen 

Landkaartje Araschnia levana - Omgeving van Viničky 

Veldparelmoervlinder Melitaea cinxia – Omgeving van Viničky 

Hooibeestje Coenonympha pamphilus - Hongaars-Slowaakse grensgebied 

 
Icarisblauwtje en Landkaartje (foto’s lokale gids) 

 

 



Nachtvlinders 

Veelvraat Macrothylacia rubi – Senné Ponds  

 

Slakken 

Wijngaardslak – Enkele tientallen Chočské heuvels 

Karpatische Blauwe naaktslak Bielzia coerulans– 1 ex. Chočské heuvels 

 

 
Wijngaardslakken en Karpatische blauwe naaktslak (foto’s lokale gids) 

  



Planten 

Bergbossen rond de 2 stuwmeren: Zeer algemeen is het paarsbloeiende Dentaria 

glandulosa en het Wit hoefblad (Petasites albus). Daarnaast treffen we onder meer aan 

Bosanemoon (Anemone nemorosa), Dalkruid (Maianthemum bifolium), Verspreidbladig 

goudveil (Chrysosplenium alternifolium), Dentaria enneaphyllos, Eenbes (Paris 

quadrifolia) en Bittere vleugeltjesbloem (Polygala amara) aan. Langs greppels en beken 

ook Dotterbloem (Caltha palustris). 

 

In de Hoge Fatra bloeiden Crocussen (Crocus scepusiensis) uitbundig. 

 

In de omgeving van de visvijvers van Viničky troffen we onder meer de Pijpbloem 

(Aristolochia clematitis) aan. 

 

Ruderaal terrein in de omgeving van Viničky: Duivenkervel (Fumaria sp.), een 

ongedetermineerde papaver en Hongaarse hondstong (Cynoglossum hungaricum). 

 

Kalkgrasland nabij Viničky : Wondklaver (Anthyllis vulneraria), Liggende ereprijs 

(Veronica prostata), Schildzaad (Alyssum montanum), Campanula sibirica, Wasbloem 

(Cerinthe minor), Vogelmelk (waarschijnlijk Ornithogalum umbellatum), Cipreswolfsmelk 

(Euphorbia cyparissias), Gewone Reigersbek (Erodium cicutarium), Purperorchis (Orchis 

purpurea), Nonea (Nonea pulla), Parelzaad spec. (Lythospermum spec.), Hesperis tristes 

en Ornithogalum boucheanum. 

Hesperis tristes (foto Leo Apon) met detail van bloem (foto lokale gids) 



  

  
Wondklaver (foto lokale gids) en Papaver spec. (foto Leo Apon) 
 

Bij Zemplin de Voorjaarsadonis (Adonanthe vernalis). In Hortobágy onder meer 

Pijpbloem (Aristolochia clematitis). 

 

 

 
Voorjaarsadonis (Adonanthe vernalis), foto Paul Borgerding 



 

Paddestoelen  

Bekerzwam Sarcoscypha austriaca en Zwavelzwam (Laetiporus sulphureus) 

 

 
Bekerzwam Sarcoscypha austriaca (foto Leo Apon) 
 

Zwavelzwam (foto Paul Borgerding) 



 
Bij de Korhoender (foto Leo Apon) 

 
En op zoek naar de Oehoe (foto Leo Apon) 

 



 
Aan de rand van het Orava stuwmeer met Citroenkwik, Vis- en Zeearend (foto lokale 

gids)

 
Witrugspecht is binnen! (foto Leo Apon) 



     

 

 

Het Orava kasteel en het Spišský kasteel (foto’s Leo Apon) 



 
Alle sterke mannen verzameld om de Meiboom op te zetten… 

 
Begeleid en aangemoedigd door een klein Balkan-orkestje (foto’s Leo Apon) 



 
Ja bijna staat de Meiboom….. en dan gaat het nog bijna fout als de Meiboom de andere 

kant op dreigt te vallen (foto’s lokale gids). 

 

 
Bij het Besenova meer (foto lokale gids) 



 
In de Zemplinske heuvels (foto Dick IJff) 

 
Vogelen op de Puszta (foto lokale gids)  



 

 
Bij de Syrische bonte specht (foto lokale gids) 

 
En ook nog lekker eten! 



 

 
Het is niet alleen maar hard werken (foto’s René Mastwijk en Leo Apon) 



 


