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Forord. 
Fugleuren til Ungarn gennem DOF-Travel blev afholdt i perioden fra den 20 maj og til 
den 11 maj 2018. 
Vi ankom til Budapest ved 10.00-tiden efter 1½ times flyvetur fra København. Vi blev 
planmæssigt afhentet af vores minibus til aftalt tid og herfra kørt til vores faste 
destination Farm Lator. 
I bussen kunne man vælge at hvile sig lidt eller få et kig på landskabet på vej til Farm 
Lator.  

 

Kort over Ungarn, som viser beliggenheden af Farm Lator, som var vores base gennem 
hele ugen i Ungarn. 
Vi boede på Farm Lator, the Hungarian Wildlife Centre. Det er et dejligt sted beliggende 
I den sydlige del af Bükk Bjergene og bliver drevet af Rob De Jung og hans kone. 
Det var herfra vi havde vores faste base den næste uges tid.  
Altså her vi overnattede, slappede af efter dagsturene, spiste vores morgenmad samt 
lavede frokostmadpakken til turene og her vi om aftenen fik vores 3 retters menu med 
lokal rødvin til. Vi fik ligeledes smagt på den lokale snaps. 
 



Dagligt tog vi med minibussen ud på vores ture til de forskellige destinationer.
Desuden var der rig lejlighed til at tage et kig i havens omgivelser og den nærliggende 
landsby. I haven og dens omgivelser høres og ses hvidhalset fluesnapper, pirol, 
vendehals og mellemflagspætte stort set dagligt. Om aftenen blev lydene akkompagneret
af syngende sydlig nattergal, løv-/klokkefrøer og til tider markfårekylling.  
Vi havde lokale turguider med på alle vores ture, primært Rob De Jung, Artilla og Kis 
Janos. Vi kørte som nævnt i minibus ud til stederne og gik herefter en del gode ture på de
valgte lokaliteter. 



Søndag d. 20 maj!!
Vi mødtes alle ret hurtigt i lufthavnen som aftalt…
Vi ventede herefter et par timer på afgang med fly, som ligeledes gik planmæsigt.
I Budapest ventede vores chauffør på os og vi kørte til Farm Lator.
Herefter blev der fordelt værelser, og der blev pakket ud til en uges ophold på Farm Lator.
Bagefter blev der tid til lidt slentren rundt i haven på Farm Lator med gulirisk, husrødstjert, snog, 
kvækkende grønne frøer,  og hurtigt blev de første rovfugle på himlen spottet. 
Det drejede sig i første omgang om en territoriehævdene stor duehøg hun overfor en lærkefalk, som 
virkede ret lille i forhold til den. Ikke lang tid efter passerede den første hvepsevåge og 3 musvåger.
Nu blev det spændende, idet der sås et par lyse store rovfugle i en østlig retning glide henover Farm 
Lator. Det viste sig hurtigt at være 2 flotte slangeørne. Sås fint i rimeligt godt eftermiddags lys.
Formentlig den ene af disse fugle sås igen en times tid senere.

De fleste af os gik en lille tur ned i en sydlig retning af landevejen far Farm Lator. Her var der 
syngende sydlige nattergale, piroler, rødrygget tornskade, kaldende vendehals hun og et enkelt par 
biædere ved en gammel koloni. 
Desuden ung Ækloskabsnog, svalehaler i de blomstrende robenier, hedepletvinger, flot ilia i 
sjanserende farver i solen.
Herefter hjemad mod Farm Lator igen og en rolig venten på aftensmaden kl. 18.30.
Her drejer det sig altid om en 3 retters menu. Startende med lokal suppe, samt hovedret og en 
dessert. Altid lavet ud fra egne eller lokale råvarer. Super betjening af Barbara og hendes 2 døtre.
Efter aftensmaden introduktion til Ungarsk geologi og historie generelt, fortalt af Rob de Jung, 
afsluttende med intro om morgendagens program. 
Vi var trætte, så vi skippede herefter alle formaliteter vedrørende dagens oplevelser m.v. og gik i 
seng kl. 21.00. 

Mandag d. 21 maj.
Morgenvækning meget tidligt af syngende husrødstjert, senere kunne storgryntende vildsvin høres, 
som en flot gjaldende gråspætte. Fed morgenkulisse inden det var tid til at stå helt op.
Vi mødtes fælles kl. 06.30 sammen med Rob, som kørte os 5-6 km mod nord ind i Bükk skovene. 
Her skulle vi se om vi kunne finde den hvidryggede spætte og dens unger, som et par dage i 
forvejen var fløjet af reden. Det lykkedes ret hurtigt at høre en tiggende ungfugl, som vedholdende 
kaldte. Den var vanskelig at finde i det grønne bladhang. Men det lykkedes efter møje og besvær. 



Alle fik sent den, fik billeder og vi fik set den fint i skop. Det var en ungfugl, som ikke fik gensvar 
fra forældrene. Formentlig var den alene i området. 

Vi var der en times tid og så efterfølgende tilligemed en hvidhalset fluesnapper han nær redehul. 
Den viste sig rigtig fint. 
Herefter kørte vi tilbage til en velfortjent morgenmad.

Vi mødtes igen kl. 09.30, da vi skulle ud op en gåtur i området øst for Farm Lator. Turen gik 
gennem skov og åbent land til byen Mocsolyastelep. 
Vi så og hørte bubbende hærfugl, rødryggede tornskader, skældende mellemflagspætte, grønspætte, 
turteldue.
Hedelærken sang i de åbne ryddede områder. Desuden en stor flok biædere på 20 stk. 
I det åbne landskab desværre ingen særlige rovfugle at se i dag. Dog 3 musvåger og 2 hvepsevåger. 
Men senere så så en del rødryggede tornskader, der hørte flere turtelduer, sås høgesanger i 
sangflugt, en snes eghjorte som brummende fløj omkring ørene på os, vendehals, hærfugl, 3-4 
piroler.
Men ingen kejserørn som håbet, eller andre ørne!
Vi blev hentet af Rob ude på en øde landevej som aftalt.
Om eftermiddagen egentid.

Tirsdag 22-05-2018.
Vi kunne i dag sove lidt længere inden morgenmaden kl. 07.30. 
Vi skulle mødes ved bussen på Farm Lator kl. 08.30, hvorfra  turen gik videre til Lille Hortobagy 
gennem byen Szentistvan, hvor der er en hel del beboede storkereder. Vejret var let overskyet, lunt 
og senere decideret varmt.
Turens formål har i dag været at se aftenfalk, kejserørn m.v. 

Vi ankom til slagfalkestedet, hvor der forefindes redekasser til arten. Det lykkedes, der sad 2 
slagfalke på de store pontoner side om side. Slagfalkene fløj videre mod vest til elmaster langt væk. 
Her i Ungarn yngler de i et pænt antal. 



1 kirkeugle sad ved åben gavl nær en tobakslade. Fløj pludselig ned og forsvandt. desuden 4-5 
ellekrager ved de store elmaster. 
 Ellekragerne fløj lidt frem og tilbage.
1 stor tornskade kom pludselig over på tværs af os. Sås rigtig fint. 
Efterfølgende besøgte vi et område med ruderater, hvor vi så kejserørn ganske langt mod vest, 
mobbet af gråkrage. På vores opholdssted så vi flere stenpikkere, sortstrubet bynkefugl, bubbende 
hærfugl, stenpikker, rosenbrystet tornskade nær træ med rede 
Og så dukkede der pludselig 16 rosenstære op. En stor overraskelse, som skulle blive et forvarsel 
om endnu flere rosenstære de kommende dage.

 

Desuden vagtel, syngende toplærke på pæl.
Vi fik øje på en 1 kejserørn med bytte på en eng, hvor store høstmakiner arbejdede. Næsten samme 
sted, sås biædere langs skrænt ved lille bro/grøft, det drejede sig om ca 25 par. der var hele tiden 
mange fugle tilstede langs hele skrænten. Et påfaldende og pudsigt ynglested. Vi hørte samme sted 
2 syngende drosselrørsangere, samt syngende sydlige nattergal flere steder, mange steder ses 
rødryggede tornskader, samt rosenbrystet tornskade et par steder i nærheden.

Ikke langt fra det sted, hvor vi så de første rosenstære, så vi yderligere 3 flokke på 35, 15 og 20 
fugle. Vi stoppede op og kiggede på dem fra bilen, de sad flot  i træerne. Invasionsagtig  
tilstedeværelse! Det viste sig, at en invasion netop var i gang. Vi kunne iagttage den fra start til slut. 
Fx sås der sidste år kun 1 fugl i Ungarn.
2 sorte storke, sølvhejre, silkehejre, hvidskæggede terner 5, 3 sortterner, rørhøge, hvide storke 
mange steder på vores videre tur.

Vi gik en lang tur ud til fugletårn i lille Hortobagy. Her så vi bl.a. en del overflyvende purpurhejre, 
traner på engene, 5-6 pungmejser, nathejrer, atlingænder, stylteløber, hvidøjet and, som er ret sky og
nemt flyver op. Ellers skestork, dværgskarv over, ung havørn på jagt over søerne og senere en 
gammel fugl længere ude, kærsanger, gulbug, knarænder og 8-10 forskellige nathejre.
Længere inde i området efter kørsel i vanskeligt terræn, steg vi ud af bussen, gik videre og her så vi 
25 hvidkæggede terner, hvoraf flere fangede løvfrøer, 3 stor kobebrsneppe, syngende blåhals, 
silkehejre, sølvhejre, mange tårnfalke, 2 aftenfalke, atlingand, kærsanger, rødben, vagtel ved 
valmuemarkerne,samt en op ved siden af bilen.



Bomlærke forfulgte rosenbrystet tornskade ud af sit territorium. Enkelte sortstrubede bynkefugle 
sås.
Vi ankom til en aftenfalkekoloni, hvor en del redekasser var opsat. Her var der dog kun få 
aftenfalke, mest overtaget af tårnfalke, 2 aftenfalke, en del tårnfalke, vagtel 3, 1 sås flyve op ved 
siden af bilen,  hærfugl 1 med føde, samt en flot rosenbrystet tornskade. 

Onsdag d. 23 maj.
Efter morgenmaden til sædvanlig tid kl. 07.30 og den obligatoriske madpakke, tog vi afsted med 
bussen kl. 08.30 til et flot område beliggende nordøst for Farm Lator. En lille halv times kørsel 
derfra gennem hullede veje. 
Området nær ved Hollofesto er smukt. 
Her så vi de første par flokke af rosenstære, flokke á 120 og 100 fugle flyve i en østlig-nordøstlig 
retning. Vi gik straks ud af bilen og ud i det åbne område for at se flere flokke af rosenstære.
Vi startede vore optælling kl. 09.15 og sluttede denne kl. 09.45. Her så vi flokke á 40, 30, 80, 12, 
20, 15, 110, 250, 50, 60, 15 = i alt 685 rosenstære flyve forbi os. Flere ikke ret langt borte fra vores 
opholdssted. 
Igen kl. 10.18 kom de næste småflokke à 18, 30, 20 forbi på 10 min. Så i løbet af lidt mere end kun 
en time, så vi ca 975 rosenstære passere. Vi var derved, som før omtalt, vidne til rosenstærens første
invasionsbevægelser i Ungarn!
Vi skulle opleve den lille skrigeørn i området. Vi så en skrigeørn sp, som jo nok var en lille 
skrigeørn. Men denne kunne i bestemmes tilfredsstillende grundet den store afstand og en del 
varmeflimmer.
Vi hørte lille flagspætte kalde en gang, som hørte op til 2 gråspætter gjalde i nærområdet. Desuden 
en syngende gulirisk ved bussen.
 
Senere tog vi videre til et lille flagspætte par som fodrede unger i det fineste redehul. Samme sted så
vi desuden en rød glente, hvilket er en stor sjældenhed på de her kanter. 
Herefter tog vi op på et åbent plateau med 2-3 syngende høgesangere. Super oplevelse med dem!
Det har været en drønende varm dag…

Vi var nogle få, som efter hjemkomsten, tog videre til de små damme lige syd for Sály. Her var 
5 syngende kærsangere, 10 syngende sydlige nattergale, 16 forskellige turtelduer, 3 syngende 
drosselrørsangere, 18 rosenstære fo. på morbær. (Så ca 990 rosenstære i dag!), flodsanger 1 
syngende, en flot gråspætte set, rørsanger syngende, ..

Kl. 17.00 tog vi ind i den centrale del af Bükk skovende for at kigge efter slagugle.
Vi fordelte os i en lang linie med 50 m. mellemrun, for derved at spredes ud og lytte efter 
udskældende småfugle.
Desværre lykkedes det os ikke at finde slagugle denne gang. Men de er der! 
Vi kom herefter trætte tilbage til den dejligste aftensmad bestående af 3 retter, som hver aften. Vi 
gik alle tidligt i seng, da vi skulle relativt tidligt op næste morgen ved 06-tiden. Op til tur til Store 
Hortobagy med vores guide Artilla.

Torsdag d. 24 maj
Vi stor relativ tidligt op, da vi skulle køre med bussen fra Farm Lator kl. 06.40.
Vi ankom ved 08.00-tiden i flot sol og lunt vejr, som snart skulle vise sig at blive meget varm, 
henved +27 grader.



Vi mødte straks lyden af pungmejser omkring os, syngende pirol, kaldende hvidskæggede terner, så 
de første østtrækkende rosenstære og en flok på 60 rastende dværgskarver i et træ.
Vi gik stille og roligt de 5 km ud mod endestationen ved Halasto.
Top,- silke,- sølv,- purpurhejrer viste sig, Pungmejserne fortsatte deres pibene kald, en ellekrage 
viste sig.
Vi besøgte de forskellige fugletårne og fik set en masse herfra. Det blev til ca. 80 arter.
Vi kørte tilbage med toget kl. 14.00 for derefter at besøge et sted med stortrappe. 
Vi fik øje på nogle stortrapper. Dette samtidig med, at et par landmand var på vej ud til deres jorde, 
på vej mod stortrappernes opholssted. De ville gerne vente med at køre derud.  de 10 min. Vi fik 
derved lejlighed til at kigge på stortrapperne  i en 10 min. tid. Det var meget venligt af dem, for 
stortrapperne fortrak ligeså snart traktorerne nærmede sig. Vi fik set dem fint, 9 i alt. 

Herfra tog vi videre til en biæder- og aftenfalkekoloni. Kun en lille koloni på ca. 10 par. Hanner fløj
frem og tilbage med føde, formentlig til hunnerne som lå på rede. Vi så kun 1 hun.  Rederne var 
placeret i en rågekoloni, hvor de udfløjne unger kunne ses og konstant høres i trækronerne. Et godt 
værn for aftenfalkene.
Vi var hjemme ved Farm Lator kl. 19.20, dvs lige inden aftensmaden kl. 19.30. Dejligt med god 
mad. Vi var trætte og gik i seng ved 21.30 tiden. Et langt program venter på os  i morgen fredag,

Fredag 25 maj.
Torden og regn fra morgenen af. Det var en front fra sydvest, som blev hængende det meste af 
formiddagen.
Derfor blev det aftalt, at vi tog op i Bükk skovende for at lede efter ildsalamander. Dette dog uden 
succes, idet det trods ikke havde regnet nok til at de ville komme frem fra deres skjul.
Vi gik herefter videre længere ind i skoven før vi blev samlet op og igen kørt til slaguglestedet. Vi 
ville prøve lykken igen. Og denne gang lykkedes det.
Rob og jeg gik op i en stejle skovskrænt, mens deltagerne ventede ved en lysning. Efter nogen tid 
lykkedes det os at finde frem til en skældende bogfinke og de første indikationer på en slagugle var 
tilstede.



Vi kom nærmere den skældende bogfinke og pludselig fik vi begge øje på den store ugle, siddende i
et træ i det regnfulde vejr. Rob hentede de andre, jeg holdt øje og der sad den i stive 20 min. inden I 
andre kom. I øsende regnvejr. Helt stille 
Alle ankom og fik set slagugle. Pludselig bemærkede den os, vendte hovedet og der blev 
fotograferet løs. Efter et minut gik den på vingerne. Desværre, men vi var en oplevelse rigere.

Vi kørte herefter til en restaurant ved  Lillafured. En restaurantmed en glimrende udsigt udover 
skovende mod syd.
Dog stadig en del regn og ingen rovfugle.
Efterfølgende besøgte vi en en aftenfalkekoloni med ca 80 par og 10 par tårnfalke, fordelt over 3 
små robenie lunde. Vi ankom ad mudrede veje i hans firhjulstrækker. Minibussen kunne ikke klare 
de mudrede markveje.
Vi ankom til et til et leben af en anden verden. Overalt aftenfalke, skrigende, kurtiserende, flere 
også med infight. De fløj frem og tilbage og i dag sås både hunner og hanner i stor stil.
På et tidspunkt ankom henved 15 aftenfalke til kolonien samtidig i en flok, øjensynlig havde de 
været på fouragering sammen.
En stor og flot oplevelse!
Vi var hjemme igen ved 19.00 tiden og fik endnu et god solid 3 retters menu. 
Godt brugte endnu engang!



Lørdag 26 maj.
Vi kørte her til morgen til Tard dalen. En flot gammelt dalsænkning, som er i dag er et fantastisk 
overdrevsområde med mange typiske arter. Ved starten af turen kiggede vi på en nyetableret 
biæderkoloni, som ligger i et lettere hævet areal. De yngler direkte i jorden, ingen skrænter her.
Der var henved 60 biædere, enten redebyggende, undersøgende nyt redested og i det hele taget 
meget aktive. Et vældigt leben og mange gode fotomuligheder.
Derfra videre ned i selve Tard dalen, hvor det første som møder os er  syngende hærfugl, sortstrubet
bynkeful med unger, kurrende turtelduer og konstant lyden af biædere fra en anden koloni i 
nærheden.
Lidt længere fremme spottede vi en lille skrigeørn, som er en af de lokale ynglefugle i området. 
Ligeledes skældende høgesanger, rødryggede tornskader, syngende sydlige nattergale, 2 sorte 
storke, en lille krigeørn mere og mere til og de sidste 40 rosenstære på turen.
Så alt i alt er der ses omkring 1370 trækkende rosenstære på 6 dage!
Tard dalen er et særdeles smukt område, med flotte overdrevslandskaber og super smukke 
blomstrende enge!
Der har været en særdeles varm dag, fuldstændig vindstille og + 27 grader. Puha!….
Undervejs sås mange sommerfugle som ilia, samt mindst 500 bredpander i færd med ”mudpudding”
ved lille vandpyt.Vildt imponerende at se. 
Vi besøgte Atilla i hans hus ved Tard. Han har præsteret at bygge særdeles mange redekasser til fx 
aftenfalk, hærfugl, vendehals, men også til syvsover mus. Vi gennemgik kasserne med formodede 
dag-rastende syvsover mus, men fandt kun en. Formentlig pga det meget varme vejr, hvor de søger 
ned i den skyggefulde vegetation. 
Her sås også en flot syrisk flagspætte, hærfugl m.m.
Atilla arbejder med naturpleje på sin 15 ha store grund, hvor heste og geder er en del af den 
græssende naturpleje. Hyggeligt lille sted, hvor han boede med sin mor som nabo. Super udsigt.
Vi afsluttede dagen med et flagermuse besøg i Saly, hvor vi  så ca 40 skomager flagermus i lille 
kælder hos genboen. Det var en såkaldt vuggestue for disse flagermus!
Afsluttede aftenen med den sædvanlige gode mad og med en lokal hjemmelavet æblesnaps.

Søndag: Afsted med bussen fra Farm Lator kl. 06.00 mod Budapest. Fly kl. 10.00 herfra og 
hjemkomst til Danmark lidt over middag. En super uge med godt samvær og gode værter har det 
været.

Tak til jer alle
sammen!

Med venlig hilsen
Lars Mogensen.


