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Deze herfst wijken we af van een jarenlange traditie om de herfst in het oosten van 

Duitsland door te brengen. We kiezen voor Hongarije met een sidestep naar het Bieszczady 

National Park in zuidoost Polen. Van Jan Kelchtermans (www.europesbig5.com) en 

anderen horen we al enkele jaren positieve verhalen over dit park. Op Internet lezen we dat 

een bezoek aan dit gebied alleen al de moeite waard is vanwege de overweldigende 

schoonheid van het woeste landschap.  
 

Op 6 september rijden we via Eindhoven, Venlo, Duisburg, Dortmund, Kassel, Leipzig over 

uitstekende, filevrije Duitse snelwegen richting Dresden. In Duitsland constateren we dat de 

benzinemeter weigert te zakken. We hopen op een perpetuum mobile of behulpzame 

kaboutertjes in de tank maar een stevige rugwind en een snelle Duitse vrachtwagen voor ons 

zijn een meer logische verklaring. Toch leggen we 1100 km af met één tank. Tanken in 

Duitsland is er dus niet bij.  

De Oberlausitzer Heide (het Duitse wolvengebied) bij Dresden halen we de eerste dag niet 

maar de onovertroffen “Vögel beobachten in Ostdeutschland” brengt uitkomst: 40 km ten 

oosten van Leipzig ligt het “Wermsdorfer Teich- und Waldgebiet”. Elk jaar wordt op stipt 20 

augustus de Döllnitzsee afgelaten. Naarmate het water daalt, begint hier het grote vreetfestijn. 

Zeearenden, wouwen, meeuwen, kraaiachtigen en reigers komen op de dode, niet geoogste 

karpers af. De steeds groter wordende slikvlaktes trekken ook veel steltlopers. Om 17.30 uur 

staan we op de parking van Gasthaus “Zum Bahnhof” en kijken uit op de slikvlaktes. We zien 

zeearenden, visarenden, rode wouwen, bruine kieken, raven, grutto’s, zwarte ruiters, 

kemphanen, tureluurs, groenpootruiters, bonte strandlopers kleine strandlopers oeverlopers, 

bosruiters, bontbekplevieren, watersnippen, grote zilverreigers. Bovendien zitten we (puur 

toeval) in het overgangsgebied van zwarte en bonte kraaien. De meeste vogels zijn van het 

zwarte type maar bijna alle hebben grijze tinten. Een kleine minderheid is van het 100% bonte 

type. Het was me bekend dat zwarte en bonte kraaien hybridiseren in de (overigens smalle) 

contactzone. Dit met eigen ogen zien is wel leuk.  

 

Het is vanaf hier nog maar 150 km naar de Oberlausitzer heide waar de laatste jaren zo’n 60 

wolven rondlopen. We vallen met onze neus (letterlijk) in de boter. Bij het infocentrum van 

het Biosphärenreservaat “Oberlausitzerheide” is een groot opgezette natuurmarkt. Er worden 

natuurproducten verkocht maar er zijn (op z’n Duits) ook volop bier- en eettenten. Ons 

voornemen om in de camper het brood van gisteren te nuttigen maakt plaats voor een 

aanzienlijk calorierijkere maaltijd.  

Een dag later rijden we naar een pittoresk plekje midden in het wolvengebied waar we enkele 

lentes geleden vanuit de tuinstoelen o.a. hop, grauwe klauwier, 2 paar kraanvogels, 

klapekster, vis- en zeearend zagen. Tot onze teleurstelling is de plek afgesloten. Overal zien 

we nieuwe borden met “Sperrgebiet”. Eerst denken we dat ze de bescherming van de wolven 

wel heel serieus nemen maar er is iets anders aan de hand. Door de grootscheepse 

bruinkoolwinning (in dagbouw) is een enorme laagte (enkele 1000den ha’s) ontstaan: de 

Speicherbecken Lohsa II. Na voltooiing van de afgravingen is de laagte al enkele jaren aan 

het vollopen met water. We horen dat de watermassa’s zo’n druk uitoefenen dat er regelmatig 

enorme zandverschuivingen plaatsvinden. Een mevrouw was met haar jeep 6 meter naar 



beneden geschoven, onder het zand bedolven en dankte haar leven aan haar mobieltje. 

Sindsdien is het gebied afgesloten. Wij denken dat het allemaal nogal mee zal vallen en dat, 

met deze rust, de kansen om wolven te zien tijdens onze schemerfietstochtjes alleen maar toe 

zullen nemen. We vinden een ander afgelegen plekje maar onderschatten de Duitse 

Gründlichkeit. Om mensen te weren is zelfs een “Seewacht” ingesteld. Deze Seewacht 

(bestaande uit vrijwilligers) sommeert ons (overigens uiterst vriendelijk) te vertrekken en 

benadrukken dat we blij moeten zijn dat zij het zijn, en niet de politie, die ons gevonden 

hebben. Noodgedwongen zoeken we een camperplekje op. De wolven hebben het rijk alleen.  

 

Via Görlitz rijden we een dag later Polen binnen. We staan verbaasd over de perfecte 

kwaliteit van de gloednieuwe snelweg. De tolprijzen zijn (in vergelijking met Frankrijk) 

alleszins redelijk. Met zo’n 100 km omrijden bezoeken we de befaamde Milicz 

viskweekvijvers, 50 km ten noorden van Wroclaw. We vinden een geweldig rustig Natura 

2000 parkeerplekje waar we elke nacht boomkikkers en burlende edelherten horen. Op 300 

meter afstand ligt een afgelaten vijver vol met steltlopers. Boven de vijvers patrouilleren 

bruine kieken, boomvalken, zee- en visarenden. We maken prachtige wandelingen over 

statige, met oude eiken omringde lanen met aan weerszijden grote vijvers. We zien haviken, 

kraanvogels, wilde zwanen (met grote vliegvlugge jongen), grauwe ganzen, zwarte sterns in 

winterkleed, ijsvogeltjes, groenpootruiters, zwarte ruiters, kemphanen, tureluurs, bonte 

strandlopers, kleine strandlopers, watersnippen, bontbek- en kleine plevieren, kieviten, en 

zelfs een 20tal krombekstrandlopers. De vijvers liggen heel natuurlijk ingebed in het 

landschap (gegraven door monniken in de middeleeuwen). Het is heerlijk wandelen en 

fietsen. Sommige vijvers zijn afgesloten voor het publiek maar de viskwekers hebben weinig 

moeite met onze aanwezigheid als we vertellen dat we helemaal uit Nederland gekomen zijn 

om de vijvers te bewonderen. Ook een van de grootste vijvers, de wondermooie Grabownica 

vijver, wordt afgelaten. Karpers ploegen door het ondiepe water. Vanuit een hoge toren tellen 

we maar liefst 7 zeearenden op één zandbankje. Even later zien we 4 van de 7 arenden laag 

boven het water dwarrelen. Ze lijken in speels gevecht met elkaar; 3 juveniele en één adulte 

vogel. Even letten we niet op want als we na een tijdje terugkijken zien we een zeearend op 

het water drijven. De (jonge) arend probeert zich wanhopig uit het water te verheffen maar hij 

heeft geen schijn van kans. We hebben hem al ten dode opgeschreven als hij, met zijn 

vleugels als roeispanen, naar de kant begint te peddelen. Een hoge rietkraag onttrekt hem aan 

het gezicht zodat we naar de afloop moeten gissen. Het Milicz merengebied is een prachtig 

bewijs dat ecologische viskweek en behoud van biodiversiteit uitstekend samengaan.  

We hebben elke dag briljant weer. Op 13 september is het regenachtig maar dat is net de dag 

dat we naar Bieszczady tijden. Even voor Tarnow houdt de nieuwe snelweg op. We zien dat 

het vervolgtraject al zo goed als klaar is.  

 

De queeste naar wisenten in het Bieszczady National Park 
Donderdag 13 september tot en met woensdag 19 september 

 

Het Bieszczady N.P. ligt in de uiterste zuidoosthoek van Polen, ingeklemd tussen Slowakije 

en Oekraïne en behoort tot een van de laatste ongerepte wildernissen in Europa. Grote 

zoogdieren als wolf, beer, lynx en wisent komen hier nog in redelijke aantallen voor. Na de 

geweldige waarnemingen dit voorjaar van lynxen, wolven, beren en veelvraten willen we de 

Europese big 5 volmaken en focussen op de meest wilde kuddes wisenten die Europa rijk is. 

We beseffen dat dit in deze tijd van het jaar (zonder gids), een moeilijke opgave gaat worden.  

Terwijl het landschap steeds heuvelachtiger wordt, rijden we het Bieszczady National Park 

binen. De woestheid van het landschap valt aanvankelijk tegen. De dalen zijn dichtbevolkt en 

de verrassend goede wegen worden druk bereden. Op veel hellingen worden of zijn recent 



nieuwe huizen opgetrokken, vaak ten behoeve van het toerisme. Later ervaren we dat je echt 

de bostracks moet volgen om de woestheid van het gebied goed te ervaren.  

Jan Kelchtermans tipte ook onze verblijfplaats voor deze week: In Ballograd hebben we voor 

€ 10,- per dag elektriciteit en de exclusieve beschikking over een toiletgebouwtje.  

Kansrijke plaatsen voor wisenten zijn vooral rustig hoog gelegen hooilanden die aan de 

uitgestrekte, ongerepte hellingbossen grenzen. Met wat geluk komen wisenten hier ’s 

ochtends vroeg of ’s avonds laat foerageren. Het grootste gedeelte van hun leven brengen ze 

in de bossen door.  

We komen al snel tot de ontdekking dat de camper (boswegen te slecht) en de fiets (heuvels te 

steil) niet de geëigende vervoermiddelen zijn, zelfs de elektrische fiets van Loes slaat even op 

tilt als ik een steile helling oprijdt. We huren voor 6 dagen een Fiat Panda voor 25 euro per 

dag (inclusief verzekering). Dit handzame autotootje zal de komende week uitstekend 

voldoen. De weersvooruitzichten zijn uitstekend. De jacht kan beginnen.  

De eerste 4 dagen bezoeken we alle kansrijke weilandcomplexen in de buurt. ´s Morgens sta 

ik om 5.45 uur op en ben met het pandaatje op pad. Loes slaapt heerlijk door. Ik zie vossen, 

reeën, boommarters en (veel) edelherten. Imposante edelhertbokken lopen al burlend achter 

hun harem aan en verjagen elk mannetje dat in de buurt komt. Geweldig om te zien maar geen 

wisenten. Om 8.00 uur pik ik meestal nog een uurtje slaap mee. ’s Avonds gaat Loes mee. 

Overdag rijden we over de door Jan gemarkeerde tracks door wondermooie, woeste 

hellingbossen die doorkruist worden door smalle en brede rivieren. O.a. schreeuwarend en 

zwarte ooievaar broeden hier. Wij zien een juveniele steenarend en tientallen notenkrakers. 

Buiten de strikt beschermde gebieden helaas ook veel houtkap.  

De tweede helft van de week concentreren we ons op een zuidelijker gebied waar de heuvels 

hoger en woester zijn. Hier vinden we afgelegen aan bossen grenzende uitgestrekte 

hooilanden. Een wandeling langs een rivier komt langs een voormalige nederzetting waar 

tientallen appelboompjes overvloedig vrucht dragen. Hier vinden we verse hopen berenpoep. 

In de plasjes van karsporen steken behendige padjes de kop boven water: geel- of 

roodbuikvuurpadjes. Beide soorten zouden hier (volgens de gids) voorkomen. Voor ons steekt 

een boommarter en even later een ringslang het paadje over. Het is tenslotte toch vanuit de 

auto dat we eindelijk een enorme solitaire wisentstier zien. Loes neemt mooie foto’s. De stier 

komt dichter en dichter. We zien zelfs de stoom uit zijn neusgaten komen. Ons enthousiasme 

tempert als het dier weinig schuw is. Later horen we dat dit beest uit een breeding centre komt 

en vier jaar geleden is uitgezet om vers bloed in de populatie te brengen. Hij mixed echter niet 

met de kudde en is (gezien de wond onder zijn oog) mogelijk verwond door een andere stier. 

Het is nu paartijd en een kudde wisentkoeien wordt nu ‘bewaakt’ door één dominante stier. 

Hoe indrukwekkend het beest ook is, we tellen hem niet mee en hopen op een wilde kudde 

maar de tijd dringt. Eindelijk vinden we in een afgelegen streek verse poep en sporen van 

wisenten. We posten enkele uren. Loes is de eerste die enkele dieren in de bossen hoort 

loeien. We zijn doodstil, de dieren komen dichter en dichter. Op een gegeven moment horen 

we de takken zelfs kraken. We zijn ervan overtuigd dat ze het pad gaan oversteken waarlangs 

we ons opgesteld hebben maar helaas. Het bos ter plaatse is moerassig, dicht bebladerd en 

ondoordringbaar. Het is heel frustrerend de dieren zo dichtbij te weten en ze niet te zien. We 

ontmoeten t.p. een boswachter met een wetenschapster die o.a. de DNA-profielen van de 

dieren bijhoudt (testend en vergelijkend op inteeltrisico’s). Beiden beamen de aanwezigheid 

van de kudde en vertellen dat alle dieren van deze kudde in het wild geboren zijn en dat de 

kudde als 100% wild te beschouwen is en daarom ook erg schuw is. Deze populatie vertoont 

’s winters migratiegedrag naar lagere hellingen op 25 km afstand. De kudde maakt volgens 

hen al jaren geen gebruik van (in de winter) aangeboden voederplaatsen. Ze zijn zo schuw 

geworden dat ze zich verre van menselijke activiteiten houden. Ze geven me weinig tot geen 

kans de dieren te zien omdat deze kudde door hun schuwheid zelden het bos verlaat. Ik zou 



een minimale kans maken als ik hun sporen zou volgen in de, nu lommerrijke, bossen. Ik 

vraag hoe lang zo’n achtervolging kan duren: “Many hours even if you succeed to follow the 

prints”. Aangezien ik in mijn eigen achtertuin al bijna verdwaal, lijkt me dat niet zo’n goed 

idee. Ik bezoek een lokale specialist. Ook hij geeft me weinig kans. Met zijn vrouw als tolk 

somt hij een aantal redenen op: het betreft een schuwe kudde, de beesten vinden nu genoeg 

voedsel in de bossen, het meeste gras op de hooilanden is te oud, het dichte gebladerte 

belemmert het zicht. Hij besluit met de bemoedigende opmerking: “Als je wisenten wilt zien, 

kun je beter in de winter terugkomen. De honger drijft de wisenten dan uit de veilige bossen.” 

Na deze opsomming zakt de moed me in de schoenen. Het is duidelijk: zonder gids gaat het 

niet lukken deze bosgeesten te vinden. Bovendien hebben we nog maar één avond. Deze 

avond doen we een laatste poging in de mooiste hooilanden die we tot nu toe gezien hadden. 

Het was ons al opgevallen dat hier, na het maaien, veel kort, mals gras staat. Loes posteert 

zich in de auto met een goed uitzicht over een lager gelegen weilandencomplex. Ik loop 1,5 

km door en heb, vanaf een bosrand, het mooist denkbare uitzicht met burlende edelherten, 

grazende reeën en een jagende vos. Op de detailkaart hadden we gezien dat er, achter een 

heuveltop, een komvormige uitstulping van weilanden de bossen insteekt. Langs de bosrand 

loop ik 500 meter de heuvel op met de hooilanden onder me. Rechts van me lopen brede 

wildwissels het bos in. Tenslotte kan ik, in gebukte houding, een eerste blik over de heuveltop 

werpen. Ik word onmiddellijk geconfronteerd met het mooist denkbare plaatje: een zevental 

indrukwekkende bizonkoppen. Nu komt bij mij de stoom uit de neusgaten. Als ik nog iets 

verder omhoog kom zie ik dat ze ontspannen van het malse gras aan het grazen zijn. Inwendig 

juich je dan: “Yes!!!” Het kost veel moeite om geen vreugdedansje te maken. Zelf die 

beesten ontdekken geeft toch een extra dimensie aan de waarneming, zeker als je de moed al 

opgegeven hebt. Langzaam kom ik uit m’n zittende houding omhoog om een eerste foto met 

mijn smartphone te nemen. Nu tel ik 11 dieren maar besef dat een deel van de kudde nog uit 

zicht is. Ze mogen mij niet zien. Loes moet dit natuurlijk ook aanschouwen. Ik daal de heuvel 

af en heb nog een bolletje verbinding om te bellen. Loes heeft nog een stevige wandeling voor 

de boeg, inclusief de laatste, vrij steile beklimming. Uitgeput komt ze aan. Als ze terug op 

adem is, lopen we gebukt de helling op tot we de hele kudde in beeld hebben. Het schemert 

inmiddels stevig. De kijker levert een verbluffend plaatje op: we tellen 21 dieren waaronder 7 

kalveren. De dieren hebben ons nog altijd niet in de gaten. Helaas is het inmiddels zo 

schemerig dat de foto’s van Loes wat te wensen overlaten. Tijdens het maken van de foto’s 

krijgen de beesten ons in de picture. De volwassen dieren wenden de koppen naar ons en doen 

enkele stappen in onze richting. We weten niet hoe agressief deze dieren in de bronsttijd zijn, 

zeker met zoveel kalveren. We kunnen geen kant uit en je wilt die dieren toch geen pijn doen. 

We balen want we treden niet graag verstorend op. Als de dieren zich rustig in beweging 

zetten is het tijd om te vertrekken niet zonder een paar keer om te kijken. 

Met de moeder van alle big smiles op het gezicht wandelen we terug naar ons autotootje om 

de 35 km naar de camper te overbruggen. Niet zonder in de eerste de beste kroeg een pint aan 

de lippen te hebben gezet.  

Missie bosgeest is dan toch nog op het laatste moment geslaagd. Een mens heeft weinig nodig 

om gelukkig te zijn.  

Hieronder de plaatjes die we schoten: 

 

 

 

 

 

 

 



 
De solitaire wisentstier 

 

 
Hier wat closer. Zie de stoom uit zijn neusgaten en de wond onder zijn oog. 

 



 
Na 5 dagen zoeken eindelijk een kudde wisenten, een eerste foto met m’n smartphone.  

 

 
Het schemert al stevig. Je ziet dat de dieren ons bespeurd hebben. Helemaal rechts de 

formidabele stier (foto Loes).  



Op donderdag 20 september vertrekken we. We hebben weer geluk: na een mooie week zal 

het op deze reisdag regenen. Door een mooi heuvelachtig landschap dat zich voortzet in 

Slowakije rijden we richting Hongarije. 

We brengen 2 heerlijke weken door in Hortobágyi, het befaamde steppereservaat in Oost-

Hongarije. We hebben elke dag schitterend weer. We overnachten achter restaurantjes, op 

campings, bij infocentra en midden in de vrije natuur. Sinds ons laatste bezoek, 9 jaar 

geleden, is er veel veranderd. De infrastructuur is veel beter. Veel csardas zijn heropend en 

bieden heerlijke, goedkope maaltijden. Vooral Hortobágyi zelf is onherkenbaar veranderd. 

Het eertijds groezelige dorpje maakt een welvarende en goed georganiseerde indruk. Er is een 

hypermodern infocentrum met 3 dames achter de balie die zelfs de Engelse taal machtig zijn. 

Verstand van vogels hoort nog altijd niet tot de sollicitatie-eisen. We maken lange 

wandelingen en fietstochten. Op de steppes zien we ziesels (een soort grondeekhoorns), 

boomvalken, jagende saker, klapeksters (verrassend talrijk), 3 arendbuizerds, grauwe gorzen, 

kuifleeuweriken, kieken, 1000den boerenzwaluwen, tientallen roodpootvalken (eind 

september!!). Een spannend fietstochtje door een restricted area levert één schamele grote trap 

op. Voor scharrelaar, bijeneter en kleine klapekster zijn we te laat. Enkele keren brengen we 

een bezoek aan een paartje keizerarenden die we toevallig ontdekt hebben. De vogels roesten 

steeds in dezelfde boom wat prachtige plaatjes oplevert door de telescoop: Eén vogel met de 

borst naar ons, de ander met z’n rug alsof ze hun hele verenkleed willen showen. De witte 

schoudervlekken lijken met slordige penseelstreken op de schouders gekwast te zijn. Als de 

vogels merken dat we uitgekeken zijn, showen ze ook nog hun vliegbeelden; eigenlijk veel 

harmonischer dan de over-geproportioneerde zeearenden.  

We eten het vaakst in ‘Csarda Patkos’. We kennen dit uitstekende restaurant van 9 jaar 

geleden. Net als toen mogen we voor 500 HUF (= € 1,80) onze camper achter het restaurant 

tussen de vakantiehuisjes zetten. We hebben water en elektriciteit. ´s Avonds eten we buiten 

onder het tentterras vanwege de behaaglijke temperaturen.  

 

  
Tijdens het nuttigen van een sobere maaltijd op het gezellige tentterras, horen we plotseling, 

pal boven ons, roepende boomkikkers.  Ze zitten in een onooglijk hoekje van het tentzeil.  

 

Ook de entree van de formidabele Hortobágyi Halasto Fishponds is enorm opgeknapt. 

Vroeger was het een grauwe toestand met overal rottende vis. Nu staat er een modern 

infocentrum met ruime parkeerplaatsen, infoborden en zelfs een kraampje met frisdrank. Met 

een stationnetje van waaraf treintjes het gebied inrijden, is men misschien wat doorgeschoten. 

We mogen met de camper overnachten en stroom tappen vanaf de mooie picknickplaats. 

Boven ons trekt een gestage stroom van 1000den boerenzwaluwen naar het zuiden. Tijdens 

onze fietstochtjes zien we overal overkapte picknickplekjes en nieuwe observatietorens. De 

vogelrijkdom is immens: bonte strandlopers, kleine strandlopers, grutto’s, kluten, kemphanen, 



zwarte ruiters, groenpoten, bosruiters, watersnippen, wulpen, grote zilverreigers, pontische 

meeuwen, witoogeenden, dwergaalscholvers (200+), zeearenden (talrijk), visarend, bruine 

kieken, blauwe kieken, zwarte wouw(!), purperreiger (!!), lepelaars (70+), baardmezen (elke 

dag tientallen), rietzangers, zingende kleine karekieten, grauwe gorzen, ijsvogels, 

blauwborsten, buidelmezen, jonge grauwe klauwieren (begin oktober!!), klapekster, smienten, 

wintertalingen (1000den), geoorde futen, ringslangen, overstekende visotter, hermelijntjes, 

boomkikkers (talrijk), roodbuikvuurpadjes (talrijk) en grote vuurvlinders. Op 27 september 

ontdekken we (tussen 1000den grauwe ganzen) de eerste 2 dwergganzen. Op 1 oktober zien 

we zelfs een groep van 35 dwergganzen. Dit zijn dwergganzen van de laatste Europese 100% 

wilde populatie (bestaande uit 80 tot 100 vogels). Tientallen exx. van deze populatie 

pleisteren vaak bij Trinus en Miranda aan de Matsalubaai in Estland. Het grootste aantal dat 

de laatste jaren in Hortobágyi Halasto gezien is bedraagt 70 vogels. In de jaren 70 van de 

vorige eeuw bestond de populatie nog uit meer dan 200 vogels. De huidige populatie is 

stabiel. Als purist ben ik veel blijer met deze vogels dan met de dwergganzen van de 

kunstmatig opgebouwde populatie die vaak in Nederland gezien wordt. Nu het aantal kol- en 

grauwe ganzen alsmaar toeneemt, is het opsporen van dwergganzen geen sinecure. Zeker als 

alle ganzen en eenden regelmatig de lucht ingaan als de zoveelste zeearend overkomt.  

 

 
Vrouwtje grote vuurvlinder, 6 oktober Hortobágyi (foto Loes)  

 

Helemaal alleen genieten we enkele avonden van de 10000den invallende kraanvogels. Een 

aantal durf je hier niet op te zetten: 20.000, 30.00, 40.000? We weten het niet. Het lijkt wel of 

het lawaai van de invallende kraanvogels en ganzen de boomkikkers en vuurpadjes stimuleert 

om hun concert te hervatten. Vorig jaar kwamen er half oktober (volgens een ranger) 100.000 

kraanvogels slapen. Dan te bedenken dat op ditzelfde moment in Linum (Oost-Duitsland) ook 

50 tot 100.000 kraanvogels invallen. Daar sta je dan wel tussen tientallen vogelaars en 

Berlijnse toeristen. Hier zijn wij (vanaf een reusachtige toren) de enige toeschouwers van dit 



nooit vervelende schouwspel. Op de terugweg kunnen we maar even genieten van een 

overstekende visotter. 

 

 
Foeragerend rietzangertje vanuit een van de vele observatiehutten, (foto Loes) 

 

Op onze laatste Hortobágyi dag fiets ik over de oostelijke dijk die de grens vormt tussen 

vijvers en steppe. Mensen zie je hier niet. Op een tussendijk zet ik de fiets weg en tuur zowel 

de steppes (eerste blauwe kiek) als de vijvers af. Plotseling hoor ik onder me een kauwend, 

smakkend geluid alsof er iemand zonder tafelmanieren een sappig stuk vlees naar binnen 

werkt. De werkelijkheid is bizar. Op nog geen 5 meter van mij zit een visotter tussen het riet 

een vis te verorberen. Onbegrijpelijk dat de otter mij niet ziet. Het dier is waarschijnlijk op de 

kant gekropen terwijl ik toevallig stil stond. Bewegingloos bekijk ik de otter gedurende een 

minuut. De kijker heb ik op deze afstand niet nodig. Dan bedenk ik dat ik kan filmen met m’n 

smartphone. Nog sterker: ik weet hoe het werkt: onlangs uitgeprobeerd op onze 

kleinkinderen. Steels gaat mijn hand naar m’n blousezak maar dat is al voldoende. De otter 

kijkt me even aan en laat zich in het water glijden en …… een visotter die besloten heeft te 

verdwijnen, vind je niet meer terug, dat heb ik nu al zo’n tiental keer ondervonden.  

Op 5 oktober rijden we naar Koros Maros, een onbekend maar fantastisch steppegebied 50 km 

ten zuiden van Hortobágyi. Hier leven zo’n 450 grote trappen. Broedvogels zijn o.a. sakervalk 

en keizerarend. Als we om 17.00 uur aankomen, is het infocentrum tussen Ecsegfalva en 

Devavanya al gesloten. De nachtwaker, die geen woord Engels kent, vindt het geen probleem 

als we blijven staan. ´s Nachts wordt de stilte verbroken door alarmerende steenuiltjes.  

Het koelt ´s nachts af tot 7 graden maar elke dag loopt de temperatuur nog altijd op tot ruim 

boven de 20 graden. Om 7.00 uur wandel ik naar de grote toren. Naast me stopt een jeep. 

Enigszins nors stapt een park ranger uit en vraagt wat ik doe. Terwijl ik uitleg dat ik trappen 

zoek, herken ik het ronde gezicht en de zwarte krullende baard van onze ontmoeting in 

augustus 2003. De receptioniste belde hem destijds toen ik om inlichtingen vroeg. Het was al 



donker toen hij arriveerde en, al kletsend over het gebied, joegen we er de totale Heineken 

voorraad van de camper doorheen. Het laatste wat hij deed was, met een beverig handschrift, 

toestemming uitschrijven om een toren in de ‘resticted’ area te bezoeken (3 wijfjes grote trap 

met jongen). Ik waag de gok en refereer aan onze ontmoeting van 9 jaar geleden. In een split 

second klaart zijn gezicht op en nog geen 10 seconden later zit ik naast hem in de jeep op 

zoek naar grote trappen. Met zo´n 90 km per uur raast hij over de grindwegen. Terwijl ik me 

afvraag in welke sloot we zullen belanden, vindt hij twee groepjes trappen van resp. 7 en 9 

exx. Eenmaal overtuigd van zijn rijkunst ontdek ik een groep van 68 trappen. We posteren de 

telescopen en al kijkend, geeft hij veel waardevolle info over het gebied: De laatste week van 

augustus en de eerste helft van september slapen in dit reservaat zo’n 1000 roodpootvalkjes in 

een bosje. Vossen en goudjakhalzen worden door beroepsjagers afgeschoten. De landbouw 

staat (ook buiten het park) in functie van de grote trap. Ons geluk houdt aan want een 

hulpvaardige receptioniste geeft ons om 9.00 uur sleutels van een toilet- en douchegebouw, 

exclusief voor ons. Uit hetzelfde gebouwtje mogen we stroom aftappen. Ze verontschuldigt 

zich zelfs dat het even duurt voor de bowler warm is. “Wat een scheetje” zegt Loes 

complimenteus terwijl ze die van mij nooit waardeert. De onkosten bedragen € 7,50 per nacht, 

incl. de toegang tot het mooie informatiecentrum. We plakken er een paar nachtjes aan vast.  

 

 
Na een tijgersluipgang van 100den meters wist Loes deze schuwe  trap te fotograferen 

 

Tijdens fietstochtjes zien we regelmatig groepjes grote trappen. Een grote valk op de grond 

blijkt een saker te zijn. Het zoveelste prachtige plaatje door de telescoop. In Hongarije en 

Slowakije maakt de sakervalk gretig gebruik van kunstnesten die op hoogspanningsmasten 

geplaatst zijn. Na jarenlange achteruitgang neemt het aantal sakers in Hongarije en Slowakije 

weer langzaam toe. Dit geldt overigens ook voor grote trap (1400 vogels) en keizerarend.  

Tijdens een fietstocht van zo’n 50 km bezoeken we een kroeg in Ecsegfalva. Voor een glas 

bier van 0,3 liter betalen we (omgerekend) € 0,50 en voor een glas van 0,5 liter € 0,80.  



Aan de andere kant van deze steppe bezoeken we de thermaalcamping in Túrkeve. Dit 

complex heeft een hotel, een camping, huisjes, een thermaal binnenbad, een thermaal 

buitenbad, gewone zwembaden, tennisbanen, een gezondheidscentrum voor huidpatiënten, 

massages, pedicure, enz. Na een lange fietstocht is het heerlijk om je te laten wegzakken in 

het opgepompte heilzame, mineraalrijke warme water. We zitten tussen reumapatiënten en 

mensen met overduidelijke huidproblemen. De entree van het thermaalbad is bij de 

campingprijs inbegrepen. Aan de droevige koppen van de andere oudjes te zien, lijkt het meer 

op een terminaalbad.  

De laatste dagen hebben we doorgebracht in het Kiskunsagi steppereservaat ten zuiden van 

Boedapest. Hier reed ik drie lekke banden in drie dagen. Eenmaal zaten er zelfs vijf gaatjes in 

een band. De oorzaak was een onaanzienlijk maar doornrijk plantje. In Izsák leggen ze er voor 

het lieve sommetje van € 8 een gloednieuwe binnen- en buitenband op. In Csarda Kigyosi 

eten we zo geweldig dat we het grote aantal blauwe kieken als excuus gebruiken om er nog 

maar een nachtje (en twee maaltijden) aan vast te plakken. Met enige schrik rijden we naar 

een wondermooi (onbeschermd) steppegebiedje dat we 9 jaar geleden ontdekt hebben. 

Meestal blijkt zo’n gebied om zeep te zijn. Niet deze keer. Op onze nieuwe kaart heeft het 

gebied zelfs een beschermde status. Vanaf een heuveltje kijken we naar een groep van 27 

foeragerende grote trappen. Het wemelt van de roofvogels. Naast de vele buizerds enkele 

blauwe kieken, een bruine kiek, een arendbuizerd en onze (nu pas) eerste ruigpootbuizerd. 

Het is al bijna donker als we nog een overnachtingplaats moeten zoeken. We ontdekken een 

ogenschijnlijk verlaten paardenranch aan de rand van een onmetelijke steppe. Een tiental 

grote trappen vliegt pal boven de camper. Als er een oud mannetje aan komt slenteren, vrezen 

we het ergste en inderdaad… we moeten vertrekken. Na een koele Heineken en 500 HUF (€ 

1,80) mogen we blijven staan. Even later troont hij ons mee naar een verharde plek met het 

mooist denkbare uitzicht over de steppes. Nog later komt hij met een stroomkabel aanzetten 

zodat we stroom hebben waarmee definitief bewezen is dat Heineken een godendrank is. De 

ochtend erop is het een drukte van belang. Men heeft voor een groep Duitse toeristen een 

paardenshow georganiseerd. We worden uitgenodigd om de rijvaardigheid van de Hongaarse 

ruiters te bewonderen. De laatste dag van de reis bezoeken we een life project in het 

grensgebied van Slowakije, Hongarije en Oostenrijk. Dit gebied is ingericht als 

overwinteringsgebied voor zo’n 200 grote trappen die het inmiddels zo geschikt vinden dat 

enkele paartjes er de laatste jaren broeden. Vooral in het Oostenrijkse deel ligt het gebied er 

als een plaatje bij. We zien 23 grote trappen en een juveniele keizerarend. Met deze plaatjes 

op het netvlies overbruggen we de laatste 1200 km naar huis. Het regent weer.  

 

 



 

 
 

N.b. Voor wie Loes’ tijgersluipgang wat ongeloofwaardig vond: De trappenfoto is van een 

tamme trap binnen een omheining, grootgebracht door en gewend aan mensen.  

 

Johan en Loes Schaerlaeckens, schae397@planet.nl 

 

Wie het volledige verslag wil, kan ons een mailtje sturen. Bij de wisenten worden geen exacte 

plaatsen vermeld omdat die in vertrouwen verteld zijn.  

 

 

 

 


