Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007
Turen
Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et
godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at opleve de sidste rester af pusztaen, og
de lavvandede søer der knyttet til området.
Vores mål var ikke at se så mange fuglearter som muligt, men mere at falde til ro på de enkelte
områder, samt lærer de nye fuglearter godt at kende.
Vi boede en uge i Østrig ved Neusiedlersee i byen Illmitz. I Ungarn boede vi lige uden for Bukk
National park, i nærheden af byen Eger.
De to områder har et spændende og rigt fugleliv. Det kan være svært at identificere mange af
sangerne, der er knyttet til rørskoven. I Ungarn var det vanskelig at artsbestemme de store rovfugle.
Men samtidig var det en udfordring. Hvad var det ?? Lød mange gange på turen.
Indkvartering
Vi ønskede at flytte så lidt rundt som muligt, og de lokale udgangspunkter var omhyggeligt udvalgt
efter Internet informationer.
I Østrig boede vi en ferielejlighed i Illmitz, den lille by ligger særdeles hensigtsmæssig for ture i
Neusiedlersee nationalpark.
I Ungarn havde vi først booket os ind i en ferielejlighed der lå lige uden for Bukk nationalpark. Det
viste sig at standarden på beboelsen var så ringe, at vi blev nødt til at flytte. Det kan være svært at
bedømme standarden på indkvartering via forskellige hjemmesider på Internettet.
Jeg havde heldigvis adressen på en nærliggende overnatnings sted, Farm Lator, det er en Hollandsk
biolog, der sammen med sin Ungarske kone driver et slags hotel, lige uden for Bukk nationalpark.
Der er plads til ca. 20 gæster, det er udelukkende natur interesserede der bruger stedet. Farm Lator
er et særdeles velegnet udgangspunkt for ture til de tre nationalparker.
Bukk Nationalpark er et 43 000 ha stort lavt bjergområde med bøgeskov.
Hortobágay er et 52 000 ha stort steppe og våd område, med mange fiskedamme
Borsodi- Mezöseg eller lille Hortobágay er et 30 000 ha stort steppe våd område,uden de fiske
damme der er i Hortobágay.
Da det er meget store områder, kan det være svært at finde frem til de rigtige steder, var det en
meget stor fordel at bo på Farm Lator, her var Rob viden om hvor man kan se de forskellige fugle,
blomster og sommerfugle til uvurderlig hjælp. Da kommunikationen foregår på engelsk er det et
ideelt sted at bruge som udgangspunkt for ture i det østlige Ungarn
Transport
Da vi ikke havde lyst til at bruge 2-3 dage på de tyske motorveje. Fløj vi fra København til
Budapest med Sky Europa. Pris 350 kr. pr. person pr. vej. Det er virkelig billigt. I Budapest havde
vi lejet en Fiat Panda for ca. 3000 kr. for de to uger.
Vejforholdene i Østrig er som i Danmark. I Ungarn er de meget varierende, hoved og motorveje er
super. De små veje er af meget forskellig standard, pletvis asfalt, er ret dækkende, men ved forsigtig
kørsel kom vi frem.
Ved Neusiedlersee kan det være svært at komme ind til lokaliteterne med bil, eller til fods, da
afstandene er for store. Vi skulle have lejet et par cykler, der bedre kunne bringe os ind i områderne,
der var mange fine små veje velegnet til cykling, cykler kan lejes i Illmitz.
I Ungarn var bilen fin, man kan køre ind til det meste. Undtaget er de små veje i nationalparkerne,
ved kraftig regnvejr er de ufremkommelige.

Sprog
I Østrig er det naturligvis tysk, selv om det kan være svært at forstå den østrigske dialekt, især når
man kommer langt ud på landet, og skal spørge om vej til en eller anden lille lund der skulle være
hjemsted for en sjælden fugl. I Ungarn ude på landet er fingersprog det mest anvendte. Der er
enkelte der taler engelsk eller tysk. Men folk er utrolig hjælpsomme, når man kan forklare sig ved
hjælp af kort og mimik.
Derfor var Farm Lator en stor hjælp, de talte engelsk og var særdeles hjælpsomme med vej
anvisninger og skaffe kontakt til andre.
Fugle lokaliteter Neusiedlersee
Med udgangspunkt fra Illmitz blev flere lokaliteter besøgt. Selve Neusiedlersee er fuglemægsigt
ikke særlig spændende. Derimod er der øst for søen en række småsøer der rummer fine lokaliteter
for hejre, vadere og ænder.
På vejen fra Illmitz til marinaen er der flere muligheder. Lige uden for Illmitz på højre side er der et
udsigtspunkt over søen Zicklache. Her så vi blandt andet en lille flok Sorthovedmåger, Rødhovedet
and, langs søkanten var der fine bestande af blomstrende Mose gøgeurt.
Forsætters af vejen ned mod marinaen er der en kilometer længere fremme en lille lund, på højre
side, her er det fint at gå igennem, så Turtelduer, Syrisk flagspætte, Hærfugl og Pirol. I den vestlige
del af lunden er opdræt af heste. Lidt længere mod vest kan man komme helt ned til en lille sø, med
gode oversigtsmuligheder til ænder, vadere og hejrer.
På modsatte side af lunden går en grusvej igennem et fint til dels uopdyrket område, efter to timers
spadsere tur kommer man tilbage til udgangspunktet.
Det sidste stykke af asfaltvejen ned til marinaen kører man gennem de store sivbræmme som
omkranser Neusiedlersee, fra vejen kan man overse flere åbne partier i rørskoven. Her er altid
mange Rørhøge hejrer af forskellig slags, og Rørdrummene og sangere der er knyttet til rørskoven .
Lige efter Zicklache går der en cykel sti nord til Podendorf am see, der er mange fine lokaliteter
langs denne vej
Øst for Illmitz mellem Apelton og Frauenkirchen er der flere småsøer, der rummer gode vadefugle
lokaliteter.
Endnu længere øst på fra Tadten og til den Ungarske grænse er endnu et fredet område, det er et
slette område hvor Stortrapperne holder til. Ifølge en opsynsmand er der ca. 25 Stortrapper i
området. Der er en række små fugletårne langs vejen, hvorfra græssteppen kan overskues, vi så 5
Stortrapper fra et af tårnene. Et par Hedehøge gav en fin opvisning i luftakrobatik over området.
En af de mest interessante lokaliteter vi besøgte var WWF reservatet Marchauen, der ligger tæt på
den Slovakiske grænse. Det er en gammelt oversvømmet skov på ca. 800 ha. I skoven er et godt
udbygget sti system der fører en rundt i området. Fra ét fugletårn kan ses ikke mindre end 15 Hvide
Storke reder der er anbragt i gamle egetræer, op til fire reder i samme træ. I området yngler også
Sort Stork, vi så 6 der kredsede over os sammen med en gammel Havørn. Alle 5 spætte arter yngler
i skoven. Af rovfugle så vi Sort og Rød Glente Lærkefalk, Hvepsevåge.
Af mere spektakulære syn var et Manderinande par, der var meget interesseret i et af de mange hule
træer.
Det er en lokalitet der rummer rige muligheder for spændende oplevelser, hvis man kan lide at liste
rundt i gammel skov, med gode udsigtspunkter og stier

Fuglelokaliteter Bukk, Borsodi-Mezöég, Hortobágay
Med udgangspunkt fra Farm Lator lå alle tre nationalparker i en fin afstand. Bukk grænser op til
Farm Lator, de to andre lå en times kørsel herfra.
Bukk Hills er et skovklædt bjergområde, hovedsagelig med bøg, i dele af området har der ikke
været foretaget nogen form for skovdrift i umindelige tider. Områder er på 43 000 ha.. færdsel
foregår på de små delvis asfalterede veje, skiltningen er meget mangelfuld, og det er nødvendig at
have kort med over området. Mest interessante syn var: Lille Skrigeørn, Kejserørn, Hvepsevåge,
Hvidrykket Flagspætte, Mellem Flagspætte, Syrisk Flagspætte, Sortspætte, Lille Fluesnapper,
Hvidhalset Fluesnapper, Guldirisk, Flodsanger og Hærfugl.
Borsodi-Mezöég eller lille Hortobágay er et 30 000 ha stor slette områder med flere mindre
naturlige vandsamlinger. Området er ret let at orienterer sig i, og fra en gennemgående vej kan de
fleste lokaliteter nås.
Den største koncentration af fugle vi så var fra et fugletårn der lå uden for landsbyen Tiszabábolna.
Fra dette tårn var der udsigt over en lavvandet sø. En aften talte vi: 100 Hvide Storke, 15 Sorte
Storke, 75 Skestorke, 75 Sølvhejrer, 50 Traner, et fantastisk samling af hovedsagelig hvide fugle,
foruden en masse andre hejrer, ænder og vadefugle. Af andre spændende ting så vi Rosenbrystet
Tornskade, Ellekrage, Slagfalk ved rede, kunstig opsat i en højspændingsmast.
Når man kører rundt i området bemærker man de mange Storkereder der næsten alle sammen er
beboet, mange reder er en kunstig rede på toppen af en el mast.
Hortobágay er en mosaik af stepper og fiskedamme og landsbyer. Da området er meget stort og der
er langt mellem de særlig gode fugle steder, bliver det let til mange kilometers kørsel da det er
svært at finde lokaliteterne, og en del af dammene er privat område med kørsel forbudt, gav
området ikke så meget som vi havde håbet. Et par for os nye fugle vi så i fiskedammene var
Hvidøjetand og Dværgskarv
I den tørre del af området fandt vi en koloni af Biædere og en kilometer derfra i en lille lund en
koloni af Aftenfalke. Stor Trapper findes også her, men vi så den ikke.
For alle tre nationalparker har man brug for at få nogle råd om hvor der er muligheder, ellers ender
man med at flakke rundt. Vi fik en utrolig stor hjælp fra Farm Lator og de gode oplevelser kan vi
takke dem for.
I alt så vi 146 arter, det er ganske mange arter når vi ikke havde anstrengt os særlig for at få et stort
antal. Årsagen til de mange arter skal nok findes i at det er meget varierende biotoper, der især i
Ungarn er passet godt på.
Internet adresser:
Skyeurope.com
Illmitz
Farmlator.Hu

Gunnar Pedersen
Gamp@post.tele.dk

Fugleliste
Lille Lappedykker
Gråstrubet Lappedykker
Toppet Lappedykker
Skarv
Dværgskarv
Rørdrum
Nathejre
Fiskehejre
Purpurhejre
Silkehejre
Sølvhejre
Kohejre
Tophejre
Skestork
Hvid Stork
SortStork
Trane
Knopsvane
Grågås
Gravand
Knarand
Krikand
Atlingand
Mandarinand
Troldand
Taffeland
Rødhovedeand
Hvidøjetand
Gravand
Rustand
Skeand
Rørhøg
Hedehøg
Sort Glente
Rød Glente
Musvåge
Hvepsevåge
Spurvehøg
Kejserørn
Lille Skrigeørn
Havørn
Tårnfalk
Slagfalk
Lærkefalk
Aftenfalk
Fasan
Vandrikse
Engsnarre
Blishøne

Stortrappe
Stor Præstekrave
Hvidb. Præstekrave
Lille Præstekrave
Vibe
Klyde
Stylteløber
St. Kobbersneppe
St. Regnspore
Dobbelt Bekkasin
Rødben
Hvidklirre
Svaleklirre
Brushane
Almindelig Ryle
Dværgryle
Sølvmåge
Stormmåge
Hættemåge
Dværgmåge
Sorthovedetmåge
Fjordterne
Hvidskægget terne
Sortterne

Ringdue
Huldue
Tyrkerdue
Turteldue
Hærfugl
Ellekrage
Biæder
Isfugl
Gøg
Natravn
St. Flagspætte
Mellem Flagspætte
Hvidr. Flagspætte
Sortspætte
Sanglærke
Hedelærke
Toplærke
Mursejler
Landsvale
Bysvale
Digesvale

Engpiber
Skovpiber
Hvid Vipstjert
Gul Vipstjert
Stenpikker
Rødhals
Sortst. Bynkefugl
Sydl. Nattergal
Husrødstjert
Solsort
Sangdrossel
Rørsanger
Drosselrørsanger
Kærsanger
Flodsanger
Sivsanger
Savisanger
Munk
Tornsanger
Gærdesanger
Løvsanger
Gransanger
Gulbug
Havesanger
Gærdesmutte
Spætmejse
Hvidh. Fluesnapper
Grå Fluesnapper
Lille Fluesnapper
Rødrykket Tornskade
Rosenb. Tornskade
Musvit
Skægmejse
Husskade
Skovskade
Pirol
Stær
Gråkrage
Allike
Råge
Ravn
Bogfinke
Stillits
Grønirisk
Gulirisk
Tornirisk
Gråspurv
Skovspurv
Jernspurv
Rørspurv
Kornværling
Gul

