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Excursiedoelen 
 
In 2010 is er een KNNV-reis gemaakt naar Macedonië met het accent op vogels en planten. Het is 
toen opgevallen dat er tijdens die reis veel vlinders te zien waren. Een reden om dit land nog eens te 
bezoeken om de soortenrijkdom van deze groep nader in kaart te brengen.   
De plantenrijkdom in dit land is ook aanzienlijk en een hernieuwde beschouwing waard. 
Op deze reis zijn 3 nationale parken bezocht, gelegen in het zuiden des lands: Galičica, Pelister (aan 
de oostkant van het Prespameer) en Mavrovo (ten noorden van Ohrid).  
 
 

 
 

Galičica nationaal park 
 

 

 
 

Mavrovo nationaal park 
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Deelnemerslijst 
 
Reisleiding:  Joost Uittenbogaard en Klaas van Dort 
Deelnemers: Arja Zandstra 
 Dick Warringa 
 Gea Warringa 
 Hans Schinkel 
 Ineke Gilbert 
 Ineke Zwarekant 
 Jeanne Huijssoon 
 Joke Jansen 
 Nel van Meijeren 
 Nico van Putten 
 Will Melger 
 Wil Folkers 
 Ellen Kerkhof 
Foto’s: Joost, Hans, Gea, Jeanne, Nel, Joke, Wil en Ellen  
Routekaartjes: Gea Warringa 
 

 
De groep voor Hotel Kalin in Lazaropole 

 
 

Dagverslagen 
 
Dag 1 – 15 juni 2015                     Gea Warringa 
 
Tegen half 11 in de ochtend verzamelen zich een aantal reizigers in de vertrekhal 3 bij de balie van 
Arkefly op de luchthaven Schiphol. 
Duidelijk zijn deze KNNV-ers aan hun uitrusting te herkennen en de vele aankomende reizigers 
worden van een afstandje  beoordeeld op schoenen, rugzak en kleding: 
 “Nee, geen KNNV, die heeft verkeerde schoenen aan”, “en die al helemaal niet, die wil vast niet door 
de blubber lopen”. 
“Hé, die man zal vast wel bij ons horen.”  Helaas, hij heeft gekozen voor een andere bestemming en is 
de reisleider van een vogelreis naar IJsland. 



 4 

En daar in de verte zien we het hoofd van André Beijersbergen boven de andere reizigers uitsteken,  
hij zoekt ons, want hij zal ons begeleiden bij het inchecken.  Ook niet onbelangrijk is dat hij de 
vliegtickets in zijn bezit heeft. Onze beide reisleiders Joost Uittenbogaard en Klaas van Dort zijn 
immers al eerder naar Macedonië afgereisd met een andere groep KNNV-ers. 
De afhandeling van het inchecken duurt zoals gewoonlijk lang maar dat weet je als je gaat vliegen. 
Daarna direct door de paspoortcontrole, we verliezen onze medereizigers uit het oog en het 
gezamenlijke koffiedrinken moeten we maar vergeten. 
We ontmoeten elkaar weer bij het boarden en na enige tijd zitten we heel comfortabel in een Boeing 
737. Om 13.15 uur gaan we via de Polderbaan de lucht in, op weg naar Macedonië. 
Het is zo’n 2 ½ uur vliegen en dan zien we onder ons een groot meer verschijnen, dat is het meer van 
Orhrid, in het Macedonisch  wordt dit Охрид genoemd en geschreven. Het ligt samen met onze 
eindbestemming, het Prespameer, in het zuidwestelijke deel van Macedonië, tegen de Albanese 
grens aan.  
We vliegen rakelings over het meer voordat de landingsbaan in zicht komt. Het is een klein vliegveld, 
maar het draagt de naam van een belangrijk persoon in de Europese geschiedenis: St. Paul the 
Apostel Airport.  
Deze apostel Paulus stond volgens het Bijbelse verhaal (vermoedelijk) in het jaar 50 na Chr. in een 
nacht op het strand in Troas, Klein Azie en hij kreeg toen een visioen waarin een man uit Macedonië 
hem toeriep: “steek over naar Macedonië en help ons”. Paulus stak over vanuit Azië en trok 
vervolgens het toenmalige Macedonië in.  Met deze overstap van Paulus  is het Christendom voor het 
eerst in Europa gebracht en vervolgens verder verspreid. Ik werd er door geraakt dat dit kleine 
vliegveld de naam droeg van de eerste verkondiger van het evangelie in Europa.  
Klaas en Joost hebben zojuist de andere groep KNNV-ers uitgezwaaid die met hetzelfde vliegtuig 
terug vliegen naar Nederland. Maar met nieuw enthousiasme worden wij welkom geheten door de 
beide reisleiders. 
We worden eerst lang het pinapparaat gebracht, want een beetje zakgeld is toch wel handig in een 
Europees land waar we nog geen gebruik kunnen maken van de Euro. Helaas blijkt dat na enkele 
pintransacties het geld op is bij het enige pinapparaat op het vliegveld. Dan maar contant geld 
wisselen bij een wisselkantoortje waar drie beambten ons zitten te observeren.  
Buiten staan de beide busjes klaar, de bagage wordt ingepakt en we gaan op weg naar ons hotel Riva 
in Stenje, zo’n uurtje rijden vanaf het vliegveld. 
 

 

 

 
 

Lekker eten in Hotel Riva 
 
Als we daar aankomen worden we verwelkomd door het personeel  en op de eerste verdieping mogen 
we zelf een kamer uitzoeken. Wij hebben geluk: een grote kamer met 5 bedden. Maar het balkon kan 
helaas niet gebruikt worden want tegen het plafond zitten een aantal zwaluwnestjes met jongen en de 
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ouders vliegen af en aan. Hun uitwerpselen liggen overal op het balkonmeubilair. En dat er ook geen 
plaats is om de handdoeken op te hangen en dat we een grote klerenkast hebben met maar één krom 
klerenhangertje en dat de douchecabine lekt zijn gewoon bijkomstigheden die je moet accepteren in 
zuidelijke landen. Maar wat is het hier mooi, wat een uitzicht, wat een plek!  
We worden verwacht voor de maaltijd en we krijgen een heerlijk voorgerecht van geitenkaas met 
verrukkelijke tomaten, die in de Macedonische zon gerijpt zijn en die echt anders smaken dan de 
tomaten van de Aldi. Daarna een heerlijk pastagerecht en als toetje een beker drinkyoghurt! 
Verrukkelijk! 
’s Avonds gaan we met Joost en Klaas nog even de omgeving verkennen, het dwerguiltje dat vaak 
boven in de nok van het buurhuis z’n plekje heeft, is even verdwenen. Maar Klaas belooft ons dat we 
deze zeker nog een keer zullen zien. 
We drinken op het terras nog een biertje of een ander drankje.  
Voor het terras passeert één van de dorpsbewoners met een kruiwagen vol groene stengels. Gea 
loopt naar hem toe om een foto te maken, ze krijgt een hele bos van dit kruid uit de bergen. Later 
wordt het gedetermineerd als Sideritis raeseri en er wordt kruidenthee van getrokken. 

 

 
Van dit kruid wordt thee getrokken  

De  zwaluwen vliegen af en aan om hun jongen te voeren en zo nu en dan laten ze hun uitwerpselen 
op één van de tafeltjes vallen.  
Ach, we zijn voor die beestjes dan ook een stel lawaaierige indringers want de stemming zit er bij ons 
direct al goed in. 
Het wordt vast een gezellige reis maar ook een heel mooie reis. We zien uit naar de dag van morgen. 
 
 
 
Dag 2 – 16 juni 2015    _____                    Arja Zandstra 
 
Ochtend: Heerlijk ontbijt o.a : gebakken champignons, geitenkaas en Turkse koffie. 
We rijden door de bergen van het nationaal park Galičica. Alleen auto's met een vergunning mogen 
hier rijden. Smalle zanderige grindweggetjes. 
Aan de oever van het Prespameer  worden we opgewacht door een aantal vissers die ons 
in  kleine eenvoudige bootjes naar het eiland Golem Grad (het enige eiland dat Macedonië rijk is) 
zullen roeien. 
Na een rustige overtocht naderen we de zwaar wit-bescheten hoge rotsen, waar grote kolonies 
aalscholvers en dwergaalscholvers nestelen. Honderden pelikanen vliegen op en scheren rakelings 
over onze bootjes. Magnifiek! Alpengierzwaluwen vliegen af en aan. 
Dit eiland is duizenden jaren oud. De Romeinen hadden hier een nederzetting. Restanten van  
cisternes voor opvang van regenwater getuigen hiervan.   
Een stenig pad leidt ons door een adembenemend oud bos. Knokige bomen bedekt met korstmossen. 
Paardestaartbomen, die het ijstijdperk overleefd hebben. Eeuwenoude Griekse jeneverbessen. Verder 
stekelasperges en amandelbomen, gevolgen van de Romeinse kolonisatie. 
Het bos geurt heerlijk, veel vogelgezang. En daar is ze in volle pracht: de grote witte madonnalelie in 
bloei. 
Verderop stuitten we op een basilica uit de zesde eeuw, gewijd aan Petrus. Zowel binnen als buiten 
prachtige fresco’s in zachte oker en felblauwe tinten. Hoofdthema is de intocht van Maria in 
Jeruzalem. 
De  wind is toegenomen, dus de vaartocht terug is behoorlijk ruig. Veel boegwater over ons heen. 
Dat vinden we niet erg, het is ondertussen bloedheet geworden. 
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Voor de deuren van de dorpshuizen zien we netten hangen, waarin dode zwaluwen verwikkeld 
hangen. De dorpelingen proberen zo te voorkomen dat er genesteld wordt. 
 
 

  

Op weg naar Golem Grad Pelikanen vliegen voor ons uit 

. 
 

  
Madonnalelie Golem Grad: schildpaddeneiland 

 
 
Middag: Met de auto op zoek  naar een schaduwrijke lunchplek. Hier begint het vlindergebeuren, 
het doel van de reis. Wat een overvloed aan vlinders! Mijn eerste lessen starten onder enthousiaste 
leiding van Joost. De hele middag de tijd  om je op vlinders te storten. Vele soorten blauwtjes, 
geelspriet- en zwartsprietdikkopjes, ijsvogelvlinders, keizersmantels, kardinaalsmantels, vele soorten 
parelmoervlinders etc. Wat leuk om tijdens het wandelen iedere keer verrast en in de ban te raken van 
deze kleurrijke schepsels. 
Het is een bloedhete dag. Na aankomst in het hotel nemen we gelijk met een klein aantal mensen een 
duik in het meer. Door de aanleg van een groot zandstrand en de aanleg van een boulevard is al het 
riet verwijderd, zodat we makkelijk toegang hebben tot het meer. Heerlijk water. In de verte geluid van 
grote karekiet. 
 
Avond: Bier drinken op het terras met uitzicht op bergen en meer. Lekkere maaltijd: pasta met  
karnemelk. Avondwandelingetje door typisch Macedonisch dorp. 
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Dag 3 – 17 juni  2015                               Hans Schinkel         
   
Vandaag gaan we naar het Galičica National Park. Precies zoals afgesproken begint de busrit naar 
onze bestemming om 9 uur. We rijden door het vlakke land langs het Prespameer en stijgen 
langzaam. Het landschap verandert. Bossen vervangen de weitjes, boomgaarden, huizen en tuinen. 
We slaan een smal weggetje in en stijgen verder. Veel bergweiden met jeneverbessen en affodillen. 
Vroeger werden hier schapen geweid, maar sinds dit gebied een NP is, mag dat niet meer. We komen 
bij restanten van een skilift, het weggetje eindigt hier maar wij gaan verder, nog ruim vier kilometer 
volgen we een karrenspoor. In de verte vliegt een roofvogel, een grauwe kiekendief en regelmatig 
laten grauwe klauwieren zich zien. Onze bestemming is een dal met bloemrijke hellingen en hier en 
daar stukjes bos. Er staat een huis waar boswachters en onderzoekers kunnen verblijven, het heeft 
een overdekt terras met tafels en bankjes waar we zullen lunchen. 
Voor het huis zitten een paar drinkgezelschappen, meestal van blauwtjes, een van parelmoervlinders. 
Joost probeert een eigen drinkgezelschap te stichten door wat water op een betonnen trapje te gieten. 
Het succes lijkt beperkt: ontbreekt er wat aan het water of  zijn de public relations niet goed verzorgd? 
De groep splitst zich op, de –bijna- grootst mogelijke meerderheid vertrekt in de richting van een 
plasje, het enige in de verre omtrek, een enkeling trekt zijn eigen plan.  
De omgeving van het huis is bloem- en dus vlinderrijk. Ook klinkt steeds ‘kwik-me-dit’, de roep van de 
kwartel. 
Er arriveert een ander gezelschap. Dat heeft het lunchen wel heel serieus aangepakt: de barbecue 
wordt bediend door iemand met een echte koksmuts, er wordt zelfs gebruik gemaakt van een selfie-
stick! 
De wandelaars komen enthousiast terug. Het hoogtepunt lijkt een voetspoor van een beer geweest te 
zijn. Op grond van de foto’s wordt de beer veranderd in een grote herdershond of wolf, die twee poten 
zo heeft neergezet dat er een vijftenig spoor ontstond. Wolzwevers hebben ze helaas niet gezien. 
 

   
Bij deze poel werd de vermeende 

berenpootafdruk gezien 
Orchis papillionacea  Mooie nachtvlinder, maar welke? 

 
Na de lunch wordt de omgeving van het huis verder verkend, een enkeling rust wat. De bewolking is 
toegenomen en we vertrekken weer. Het gaat regenen, het karrenspoor –met een ondergrond van 
rode klei- wordt glibberig en echt glad. Het ene busje neemt het heft in eigen wielen en kiest 
zelfstandig de weg over het spoor. Een knal, het heeft nu wel een heel eigen wil. We stoppen en zien 
een lekke band. De zoektocht naar het reservewiel en het gereedschap begint. Het wiel wordt snel 
gevonden, het zoeken van het gereedschap duurt wat langer: het blijkt onder de bestuurdersstoel te 
wonen. 
Nu even het wiel verwisselen en we kunnen verder. De moeren zitten nogal vast  en de sleutel breekt. 
Klaas zal met het andere busje naar het hotel gaan en hulp en/of beter gereedschap halen. Hij  laadt 
zijn busje vol met KNNV-ers en vertrekt. Het regent, er ontwikkelt zich een gesprek. Als we niet gered 
worden, wat dan? Wie eten we het eerst op? Het lijkt verstandig te beginnen met de grootste eter 
(bedenk zelf waarom). Het wordt droog, de zon breekt door, en we gaan weer vlinderen. Om vijf uur 
arriveert Klaas, in gezelschap van een Macedoniër die poolshoogte komt nemen. Grof geweld blijkt 
nodig en we vertrekken naar het hotel. De Macedoniër fotografeert tijdens de terugrit het landschap, 
zo heb je toch wat aan je telefoon (bereik is er hier niet). s‘ Avonds vertrekt de expeditie om het busje 
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te redden met zwaar materieel. Ze komen terug, het is gelukt op één moer na, genoeg reden voor een 
nazit. Morgen een nieuwe poging.  
Kortom: een mooie dag! 
 
 

  
 

Route naar het N.P. Galičica 
 

De lekke band 

 
 
Dag 4 – 18 juni 2015                      Will Melger                  
  
Vanwege de autopech met de bus van Joost ging iedereen in de buurt van het hotel doen waar hij of 
zij zin in had.  
Ik ging richting ven met uitkijktoren. Op de uitkijktoren niets te zien, wel de karekiet gehoord en andere 
geluiden die ik niet kon thuis brengen.  
Gea en Dick liepen ver vooruit, er vlogen verschillende vlinders voorbij waaronder zandogen, witjes, 
luzernevlinder.  
Ik besloot terug naar het hotel te gaan. Onderweg nog een grote libel zien vliegen en ook de eerder 
genoemde vlinders en een parelmoervlinder.  
Bij het hotel de lunch genuttigd met koffie. 
Joost kwam ook terug en er waren mensen van de plaatselijke tv die aan Joost en Ineke Gilbert een 
aantal vragen over de herkomst en omgeving stelden. 
Toen kwam de bus van Joost terug, Klaas had het weer voor elkaar gekregen met mannen uit het 
dorp om de lekke band te verwisselen en de bus uit de klei te halen .  
Joost trommelde reisgenoten op om voor een paar uur naar Leskoec te gaan. Mooie alpenwei, 
gespoorde bokkenorchis , landschildpad, moerasparelmoervlinder, bosparelmoervlinder, groot 
geaderd witje, bruine zandoog, witbandzandoog, geelbandspikkeldikkopje  en een oostelijk 
tijmblauwtje. 
 
 
Aanvulling verslag dag 4 - 18 juni 2015        Gea Warringa 
 
Het is vandaag de dag dat we geen beschikking hebben over onze busjes, de bus van Joost moest 
gisteren boven in de bergen met een lekke band achter gelaten worden. Met hulp van de ober en een 
dorpsbewoner wordt er vandaag een reddingspoging ondernomen om het busje weer naar beneden te 
halen. 
Wij gaan nu deze dag naar eigen inzicht invullen en de meesten van ons hebben vanmorgen heerlijk 
gedwaald in de bloemrijke velden naast het hotel. 
Tegen één uur waren Dick en ik terug om te lunchen en we spreken met Joke en Wil af dat we om 
ongeveer half drie weer zullen vertrekken om opnieuw op pad te gaan. 
Ondertussen zien we vanuit de hotelkamer dat de beide busjes terug zijn. Gelukkig, de 
reddingspoging is gelukt! We zullen vanavond wel de verhalen horen. 
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Als we op het terras ons klaar maken, komt Joost ook bij ons zitten. Hij wil eigenlijk nog wel graag iets 
ondernemen, en vraagt of we zin hebben om mee te rijden naar een veldje iets verder op. 
Natuurlijk willen we dat, en we kijken even om ons heen of er nog anderen zijn die ook mee kunnen 
gaan. Alleen Will Melger is beneden en hij gaat ook mee, verder is er niemand in de buurt. 
Met z’n vijven stappen we in het busje en rijden omhoog naar Leskoec, een dorpje een paar kilometer 
verderop en parkeren daar de bus. 
Wat is het hier mooi, op de hellingen staan de velden vol met duizenden witte Orlaya grandiflora, 
afgewisseld met diep paarse Salvia’s en gele toortsen. En daartussen de rode daken van de huisjes 
en tientallen bont gekleurde bijenkassen op een rij. 
We duiken het veld in, samen met Joost zien we weer allerlei soorten vlinders en we ontdekken onder 
een boom een enorme bokkenorchis met diep roze kleuren en prachtige vormen. 
Terwijl wij verder omhoog de helling opkruipen, ziet Wil een klein wit/geel stengeltje de grond uit 
steken. Ze denkt dat het niets bijzonders is, maar maakt er toch even een foto van. Ondertussen 
lopen de anderen moeilijk over de helling omhoog  en moeten zich in allerlei bochten wringen om nog 
meer bokkenorchissen in detail op de foto te zetten.  
Bij thuiskomst blijkt dat dit onooglijke stengeltje de vondst van de dag is : het is het zeer zeldzame 
Stofzaad (Monotropa hypopitys). 

  
Leskoec Stofzaad 

Tijdens het terrasuurtje verneemt Klaas dat deze vondst gedaan is en hij wordt helemaal wild. Hij stelt 
voor om onmiddellijk terug te gaan naar de vindplaats en we stappen daarom opnieuw in het busje en 
rijden naar de plek waar Wil dit Stofzaad gevonden heeft.  
Gelukkig weet ze nog de exacte plaats aan te wijzen, en we gaan allemaal op de knieën voor dit 
kleine frummeltje. 
Heel enthousiast komen we terug, nog net op tijd om aan te schuiven voor weer een heerlijke maaltijd. 
 
 
Dag 5 – 19 juni 2015                       Ineke Gilbert 
 
Vandaag naar enkele graslanden op de oostelijke oever van het Prespameer. We rijden even langs 
het kantoor van het Galičica National Park maar het is gesloten. Klaas krijgt wel een stapeltje folders 
mee. We rijden over een bochtige weg en we zien wat dwergaalscholvers bij het meer. 
Rond het dorp Gero Perovo zijn appelboomgaarden. Het valt mij op dat de irrigatieslangen hier een 
halve meter boven de grond hangen. Een moskee met een slanke minaret valt op. 
Dan staat er naast de weg een waarschuwing: Drive carefully – road is 5 m. wide en even later is de 
weg nog 4,7 m breed. 
We zijn nu aan de overkant en kunnen ons dorpje en hotel zien liggen en daarna ook het eiland 
Golem Grad waar we de eerste dag heen zijn gevaren. 
De weg wordt alweer smaller en we rijden het dorp Ljubjono binnen. Op het dorpsplein loopt een oud 
gebogen vrouwtje met een stok en dikke zwarte kousen aan. Er staan twee jongere modern geklede 
vrouwen te praten. Ze zijn allemaal naar de bakker geweest, gezien de plastic tasjes aan hun hand. 
Het laatste stuk rijden we naast een beekje en bij een verlaten houtzagerij worden de busjes 
geparkeerd. Ernaast is een wild stukje waar meteen wat vlinders gespot worden: zandoogje, 
distelvlinder, vrouwtje Icarusblauwtje. Er staan dan ook bloeiende planten zoals een endemische 
toorts (Verbascum mallophorum), bolderik en scheefbloem. Joost vangt een 
zilvervlekparelmoervlinder om via een potje te laten zien. Daarna mag hij weer vliegen. 
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Nel hoort een Europese kanarie en een zwartkop. 
Een dikkopje met een gemarmerde bovenkant blijkt een pluimdikkopje, maar Joost wil niet de 
genitaliën prepareren om te zien of het misschien het Andoorndikkopje is…. 
Dan lopen we een stukje van het natuurpad op de Pelisterberg waarbij ik een Blauwe IJsvogelvlinder 
kan fotograferen omdat hij op het pad blijft zitten – leuk. 
Op een weitje staat een picknicktafel waar we de lunch gebruiken. Sommigen vinden hun dagelijkse 
hardgekookte ei stinken en zo komen we op het liedje “Het ei zei” van Jaap Fischer. Jeugdsentiment! 
Terug op weg naar de busjes maak ik opnieuw een foto van de wilde Duizendschoon (Dianthus 
barbatis) die in het stroompje staat. 
We rijden richting Griekse grens, maar onderweg vullen we de waterflesjes even bij de bron in het 
dorpje Brajcino. Vlakbij de grens was een aardig weitje aan het water, maar er is nu een badplaats 
gemaakt, die trouwens totaal verlaten is. We stappen er toch even uit terwijl Joost en Klaas 
overleggen. Ineke en ik doen een leuke vondst op de weg naast het hek: Astragalus spruneri (foto).  
Daarna rijden we naar de kapel van Sint Joris en de draak. Onderweg stoppen we even want midden 
op de weg is een drinkgezelschap van Grote Geaderde Witjes. Bij de kapel staan salieplanten vol 
vlinders: dambordje, geaderd witje. Wat een mooi gezicht. 
We lopen een stukje verder en horen voor het eerst de hop en even later zie ik hem ook wegvliegen. 
Boven een weitje zie ik ook een geel/zwarte bastaardlibel. Bijzonder. 
Klaas vertelt hoe de Macedonische eik te herkennen is: hij heeft een smal glanzend blad. (foto). Naast 
de kapel staat een heel grote. 
Iets voor vieren zijn we terug in het hotel. Wil is van plan te gaan zwemmen maar ik vind het water 
veel te koud dus verder dan pootje baden kom ik niet.  
 

 
 

Onder een imposante Macedonische eik Naar N.P.Pelister 

 

  
Astragalus spruneri Blad Macedonische eik 

 
 
Dag 6 – 20 juni 2015                 Wil Folkers 
 
Het belooft weer een zonnige dag te worden als we op weg gaan naar het dal van de berg Magaro op 
de grens met Albanië. Na een half uur rijden worden we opgehouden door een kudde schapen en 
geiten die door herder en hond snel aan de kant van de weg gedreven worden. 
Door Klaas wordt de orchidee het rood bosvogeltje gezien langs de kant van de weg. 
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Aangekomen op de plek van bestemming verspreidt de groep zich. Enkelen lopen naar een hoger 
gelegen bos om de koraalwortel, ook een orchidee, te gaan zoeken. De koraalwortel dankt haar naam 
aan de knobbeltjes die op de wortel zitten. 
Naar de top van de Magaro lopen doen we vandaag niet, niemand heeft er zin in.  
Dagvlinders vliegen er in grote aantallen, er zijn zoveel soorten dat je niet weet of je ze nu al op de 
foto hebt of niet. Zoveel parelmoervlinders en blauwtjes, het is niet bij te houden. Minstens zo 
bijzonder waren twee dagactieve nachtvlinders: de phegeavlinder en de weegbreebeer (vrouwtje). 
Maar ook de bastaardlibel of vlinderhaft, geen vlinder en ook geen libel, was toch wel heel bijzonder 
en mooi.  
“s Morgens dacht Klaas ook de bokkenorchis gezien te hebben maar op de terugweg konden we haar 
niet terugvinden. Ook het rood bosvogeltje was verdwenen. Wel een bijzondere witte lelie, de 
madonnalelie stond er. 
De score van Joost aan dagvlinders was vandaag 53!!!!! 
En tot slot voor afkoeling na deze warme dag een duik in het Prespa meer. 
 

  
 

Schapen op de weg Weegbreebeer 

 

  
 

Route dag 6 
 

Koraalwortel  (Corallorhiza trifida) 
 

 
 
Dag 7-21 juni 2015                      Joke  Jansen 

 
Het heeft vannacht geregend en het ziet er somber uit. Vandaag gaan we naar onze volgende locatie 
en nemen afscheid van de hoteleigenaar. We rijden om 08.50 uur weg. Het regent een beetje. We 
gaan via de pas en Klaas stopt op de top om nog te genieten van het uitzicht over het Prespameer en 
van een gamandersoort en de polei-gamander en natuurlijk van de bokkenorchis (zie foto hieronder) 
in allerlei uitvoeringen en afmetingen. Dick vindt steeds grotere exemplaren. Ook de Macedonische 
eik met zijn glanzende bladeren en het Juffertje in het Groen krijgen verdiende aandacht. 
Daarna verliezen wij het zicht op de wereld door een dikke mistdeken op de pas. Wij passeren 
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probleemloos de grens van het Nationale Park Galičica en stevenen af op het Klooster St. Naum en 
de bronnen van Drim. Het is onze eerste echte toeristische attractie van deze vakantie. Het klooster 
wordt bevolkt door klagende pauwen die op allerlei plekken hun verentooi laten bewonderen. Het pad 
er naar toe is geplaveid met winkeltjes vol souvenirs. Na koffie te hebben gedronken met een aantal 
verlaten we het kloostercomplex op weg naar Ohrid-stad aan het gelijknamige meer. Het is er fris. We 
lopen wat rond in de stad en gaan er lunchen. Daarna op zoek naar het standbeeld van de schrijver A. 
den Doolaard. Voordat we het het kunnen vinden breekt een wolkbreuk boven Ohrid los. Wij kunnen 
gelukkig schuilen, maar er is geen tijd meer om het standbeeld te vinden. 
We verlaten Ohrid en Klaas rijdt bocht na bocht en dan nog vele bochten langs het stuwmeer 
Debarsko en langs een rivier langzaam omhoog de bergen in. Wij nuttigen voor de laatste keer ons 
lunchpakket uit Stenje met hompje stokbrood, stuk kaas, ei, groene paprika en een jammetje. Op de 
doorgaande weg staat de wegwijzer: Lazaropole 5 kilometer. Daar ligt ons einddoel. We rijden een 
smalle steile weg op met enkele haarspelden. Aan het einde van de weg ligt het dorp Lazaropole op 
1200 meter hoogte in het natuurpark Mavrovo. Het heeft zelfs een supermarkt met een paar bankjes 
ervoor waarop de autochtone bevolking zich nestelt in de avondzon. Dit tafereel staat ook afgebeeld in 
mijn kleine ANWB reisgids van Macedonië en het is nog steeds zo. Veel mensen die in Lazaropole 
wonen, komen uit Skopje en zijn eigenlijk alleen in de zomer daar. In de winters is er geen verkeer 
mogelijk door sneeuwval en woont er nog maar een handjevol mensen.  
De rest van onze vakantie verblijven wij in hotel Kalin; het ziet er goed uit. Na het heerlijke avondeten 
nog even de benen strekken om naar de kwartelkoning te luisteren. Hij is er wel, maar vanavond is hij 
niet thuis. 
 

  
Nog eenmaal een blik op Senje aan het Prespameer De Bokkenorchis heeft nu 

iedereen gezien 
 

  
 

Route reisdag naar Lazaropole 
 

Drinkgezelschap Groot geaderde witjes 
 
 
 
Dag 8- 22 juni  2015        Jeanne Huijssoon 
 
We waren dus in ons 2e hotel! 
Daar moesten we ons lunchpakket zelf klaarmaken. 
Nietsvermoedend werden we na ons ontbijt verrast door warme gebakken aardappelen met spek, 
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gebakken tomaten en paprika. Onder algehele hilariteit werd dit in aluminiumfolie ingepakt en 
meegenomen. 
 

   
De vallei van vandaag met  knolspirea, dodenwaad en Silene roemeri 

 
Deze dag werd niet van de busjes gebruik gemaakt. Vanuit ons hotel gewandeld langs o.a. twee 
bronnen en een kapelletje. Ook was er een mooie vallei met o.a. Trollius en Geum coccineum (oranje 
nagelkruid). Als op de Geum een balkan-vuurvlinder ging zitten en je daar een foto van maakte, had je 
een schilderachtig plaatje. 

   

                          
 
                    Het fel gekleurde oranje nagelkruid trekt veel verschillende soorten vlinders aan 
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Er waren daar veel vuurvlinders en o.a. ook veel erebia's. 
's Morgens was het vooral bewolkt maar toen de zon doorbrak was het leuk fotograferen, want de 
vlinders moesten “opwarmen”. 
Onze lunch kon niet worden opgewarmd. Sommigen vonden de koude aardappels geloof ik wel 
lekker, maar ik had er moeite mee. 
Het was een fijne wandeldag. 
 
Dag 9 - 23 juni 2015        Nel van Meijeren 
 
Naar de Duf waterval bij Rostuša, Trebiste en klooster St. Jovan Brgovski 
Het bekende ritueel: 7 uur op, even naar buiten, 8 uur ontbijt: deze keer met heerlijke omelet die met 
klein gejuich wordt ontvangen. Om 9 uur vertrekken we met de busjes. De steile hellingen en scherpe 
bochten vergen behoorlijk wat stuurmanskunst van Klaas en Joost. 
Het lijkt een warme dag te worden: strak blauwe lucht, weinig wind, 
temperatuur boven de 20 graden. 
Bij Rostuša vinden we het pad dat naar de waterval zal leiden. We 
komen langs een grasland waar al enige vlinders vliegen, o.a het 
grauw zandoogje. Het  grootste deel van het pad gaat langs een beek 
door het bos: veel mossen, daslook en grote gele kwikstaart. De 
waterval in de rivier is 30 m hoog en wringt zich door de kloof.  Daar 
wordt Ramonda nathaliae ontdekt, een ijstijdrelict dat alleen in 
beschaduwde kloven groeit. 
Op de terugweg langs het pad gaat mijn hart wat sneller kloppen: er zit 
een waterspreeuw op een steen in de beek!!!! Hij zit heel stil in 
jaaghouding en we zien hem na een paar minuten het water in duiken. 
Prachtig! Mijn dag kan niet meer stuk..... Verder zien we een kolibrivlinder en horen en zien we raven. 
Weer in de busjes rijden we naar Trebiste: een etnisch Albanees 
dorp met moskee. We zijn hier heel dicht bij de grens met Albanië en 
de grens is vele malen verschoven. Daarom zijn er in deze regio 
“Albanese”  dorpen. Aan het dorpsplein zien we een 
spiksplinternieuw koffiehuis met terras: daar gaan we koffie drinken. 
De eigenaar is heel trots op dit kortgeleden geopende koffiehuis en 
op weg naar het toilet krijg ik een rondleiding door de verschillende 
zalen. Het is gezellig op het terras waar ook veel dorpelingen aan de 
koffie zitten. We worden uitgewuifd door de eigenaar als we een 
stukje verder rijden door wel erg smalle straatjes tot buiten het 
dorpje. En dan moeten Klaas en Joost toch wel halsbrekende toeren 
uithalen om de busjes te keren, het lukt onder toeziend oog van 
enkele bewoners en een paar van ons. 
We lopen een pad in de richting van de watermolen (waar we niet zullen komen - de tijd gaat snel). 
We lunchen zittend aan dat pad onder een mooie oude eik. De lunch blijft verrassen: kip met 
gebakken aardappelen. Lekker hartig eten bij dit warme weer. Joost doet een mooie ontdekking: hij 
vindt het blazenstruikblauwtje en een aantal van ons zien de oostelijke vos ! 
 

 
Dorpje Trebiste bij Albanese grens met minaretten 

 

 
Ramonda nathaliae 

 
De waterspreeuw  
door Nel gezien 

 



 15 

Op de terugweg rijden we naar het klooster St. Jovan Brgovski vlakbij Rostuša. Het klooster is rond 
1020 gesticht door de monnik Jovan in de tijd dat hij aartsbisschop was van Ohrid. De monniken van 
nu vragen ons dames onze al in lange broek gestoken benen nog verder te bedekken met een lange, 
zwarte omslagrok! Heel elegant met wandelschoenen eronder........ 
In het kerkje - met prachtige iconen en fresco's - zijn alle voorbereidingen voor de mis van 16.00 uur in 
volle gang: kandelaars worden gepoetst en kleden worden gezogen. We hoopten de start van de mis 
mee te kunnen maken, maar nog om 16.15 uur werden alle kleden opnieuw en opnieuw gezogen..... 
dus zijn we uiteindelijk weggegaan. Op het kerkplein zien we wel een smaragdhagedis lopen. 
Opnieuw onderweg stoppen we nog even bij de Romaanse brug Elen Skok. Deze oude brug heeft 
een hoge bakstenen boog. Indrukwekkend. 
Nu echt op weg naar “huis” weet Joost een naar beneden denderende vrachtwagen in een bocht te 
ontwijken........Luid achteraf toeterend laat de vrachtwagenchauffer nog even van zich horen, wij rijden 
opgelucht verder naar het hotel en laten ons het opnieuw zeer uitgebreide diner goed smaken. 
Daarna bekijken we nog de die dag gemaakt vlinderfoto's om de vlinders op naam te brengen. 
We kijken terug op een veelzijdige dag ! 
 
 
Dag 10 – 24 juni 2015        Dick Warringa 
 
Met de landrovers het National Park Mavrovo omhoog de bergen in. 
 
Het zal vandaag een heel bijzondere dag worden want George, de manager van het hotel en 
Alexandro, de ober hebben aangeboden om ons in hun landrovers hoog de bergen in te brengen.  
Gisteren in de namiddag zijn ze daar al samen met Klaas en Joost op verkenning geweest en het 
belooft een heel mooie bestemming  te worden. 
Na het ontbijt -met als verrassing wentelteefjes- stappen de eerste 8 personen in de landrovers. De 
andere reisgenoten gaan al vast lopend op pad en worden later opgepikt om ook omhoog  gebracht te 
worden. 
De dorpshonden liggen nog midden op straat te slapen en kijken ons lodderig aan om zoveel actie. 
Het zijn Macedonische herdershonden van het ras Šarplaninec, lieve trouwe robuuste honden die 
soms met ons mee gaan op de wandeling.  Maar nu liggen ze midden op het dorpspleintje te slapen 
omdat ze de hele nacht geblaft hebben tegen de andere honden van het dorp. 
 

  
Met de landrovers naar de Trolliusvallei 

 

We verlaten Lazaropole  in oostelijke richting en gaan dezelfde route omhoog als we eerder op 22 juni 
gelopen hebben, maar vandaag komen we met de landrovers natuurlijk veel verder en hoger. We 
zullen zo’n 500 meter stijgen en gaan het Koritnik gebergte in, een karstgebergte in het National Park 
Mavrovo, op een hoogte van ongeveer 1800 meter. Na een hobbelige rit door diepe plassen en 
karrensporen mogen we na een half uurtje uitstappen.  
De auto’s gaan keren om de rest van de groep op te halen en wij duikelen enthousiast het veld in.  
Wat een bloemenweelde, een heel veld vol met volop bloeiende Trolliussen.  Prachtig, de mooie gele 
bloemen tekenen zich helder af tegen een strak blauwe lucht. En daartussen de oranje-rode endeem  
Geum coccineum die met haar fel gekleurde bloemetjes hier uitbundig staat te bloeien. 
En overal om ons heen fladderen allerlei vlinders, we proberen ze te fotograferen maar omdat er toch 
wel een stevig windje staat, is dit toch wat moeilijk. Gelukkig blijft er zo nu en dan een paartje zitten, 
vooral als er ergens uitwerpselen met de nodige mineralen op de grond liggen.  
Bij een waterbron ontdekken we een veldwesp die in de hoek haar nestje gemaakt heeft. Wat hierbij 
opvalt is dat de cellen open zijn, dus niet door een omhulsel omgeven. Op de helling groeien een 
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aantal struikjes met grijsgroene leerachtige blaadjes en kleine witte stervormige bloemetjes en na 
determinatie blijkt het een Daphne oleoides te zijn. 
De Campanula foliosa met haar prachtige forse blauwe bloem is goed te fotograferen, een ander soort 
die we in het bos tegen komen is de Campanula-achtige Asyneuma limonifolium, haar stervormige 
klokjes staan wankel op de lange bloemenaar en waaien met de wind heen en weer. 
 

   
Campanula foliosa Asyneuma limonifolium Veldwesp 

 
Ach, er is hier zoveel te zien en te horen, wat een rijkdom aan kleuren en geluiden. We horen o.a. 
leeuweriken, een grote lijster, een boompieper en een kwartelkoning.   
Als we in het bos zijn, gaan we samen met Klaas de mossen bestuderen. Klaas wijst ons op Longmos 
(Lobaria pulmonaria) op de bomen, dit is een indicatorsoort van een waardevol oud bos en is een 
teken van schone lucht. Ook veel Paardehaarmos en Baardmos, dat in lange strengen neerhangt 
langs de boomstam.  
Onderweg komen we Joost tegen, hij heeft totaal geen aandacht voor deze prachtige mossen. Nee, 
hij is op zoek naar nog meer vlinders en hij wil vandaag een record vestigen van het aantal gevonden 
soorten. Hij is helemaal blij, want hij heeft zojuist het Balkanhooibeestje kunnen toevoegen aan zijn 
lijst, het is een klein vlindertje met een wit stipje meer dan zijn soortgenootjes. 
Helemaal blij worden we met Rood Longkruid (Pulminaria rubra) en Knolsmeerwortel (Symphytum 
tuberosum) en een heel klein wit minibloemetje dat na determinatie een klein anjersoortje blijkt te zijn: 
Dianthus minutiflores.  
Iedereen loopt op zijn eigen tempo door dit prachtige landschap: Joop, Dick en Klaas willen de top 
bereiken van één van de bergen hier in het National park Mavrovo en zij genieten van prachtige 
vergezichten. De beide Inekes stappen ook flink door, anderen zoeken een heerlijk plekje om te 
lunchen en lopen dan langzamerhand weer terug om daar op de afgesproken plaats weer met de 
landrovers opgepikt te worden. 
Tegen vier uur is iedereen weer terug bij het hotel, de honden liggen er nog steeds en deze zullen 
zich ook vannacht wel weer laten horen.  
We zoeken op het terras een heerlijk plekje in de schaduw en genieten daar van een drankje.  
Het was al weer een prachtige dag! 
 

  
Balkanhooibeestje - nieuwe soort van de dag 

 
Weer terug in het hotel bekijken we de oogst 

 
 
Dag 11 – 25 juni 2015        Ineke Zwarekant 
 
Een blik uit ons kleine slaapkamerraam, zijzijde van het hotel, gaf mij genoeg garantie op wederom 
een mooie dag. 
Na het ontbijt - hoe verwarm je koude boter tot smeerbaar; juist; dé oplossing ! - gingen wij op pad met 
eindbestemming het dorp Tresonce.  
Uiteraard onderweg diverse stops; de eerste langs een prachtige beek. Mooie 'mossenwanden' waar 
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continu water langs de rots druppelt.  
Tweede stop bij de zijweg naar Rosoki (in het cyrillisch Росоки). Hier genieten we van gele 
koeienogen en rode bosvogeltjes en heel veel meer. 
De lunch vindt plaats op een idyllisch plekje bij een murmelende beek. Zonnetje, fris windje, waar het 
bovendien aangenaam pootje-baden was voor o.a. onze reisleider. Ook een groep blauwtjes hebben 
hier een gezamenlijke drinkplaats.   
 

  
Koeienogen Drinkplaats blauwtjes 

 
Tot drie uur hebben wij 'vrij' waarna wij weer instappen naar het dorp Tresonche. 
Tijdens een rondje-kerk zien wij de mogelijkheid te voet terug te keren naar ons hotel. Op een bordje 
stond aangegeven slechts 2,4. We dachten 'km' maar dat waren uren. Een prachtige wandeling; een 
mooie afsluiting van de reis op deze laatste excursiedag. 
Helaas waren wij te laat terug om deel te nemen aan de rondleiding in de dorpskerk. Een verslagje 
hiervan dus niet van mijn pen. 
Na het diner neemt Nico het woord. Op een ludieke wijze bedankt hij beide reisleiders en sluit af met 
een lied, een meezinger (melodie Que sera sera): 
 Toen ik naar Macedonië ging 

Wist ik nog niet hoe mooi het er is 
Heel ruige bergen 
Waar ik ook kijk 
Overal vlinderrijk 

 
Macedonië 
Het landschap van onze ziel 
De vlinders zijn op en top 
En we hoorden een hop 

 
Heel leuk gedaan, Nico. 
 
Nog even naar de glimwormpjes kijken bij de kerk en dan de koffers pakken.  
Dromen van alle blauwtjes, parelmoervlinders, hooibeestjes en boterbloempjes. 
Bedankt Joost, voor alle 'vlinderlessen'. 
 

  
Route dag 11 met de auto Boterbloempje; veel gezien vanaf dag 10 
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Dag 11 Bezoekje aan de dorpskerk St.George, Lazaropole            Gea Warringa 
  
Midden in het dorp staat in al zijn nederigheid sinds 1838 een klein ommuurd kerkje met daarnaast 
een eenvoudige houten klokkentoren. 
We zouden er wel eens een kijkje willen gaan nemen, maar steeds is de deur gesloten.  
Totdat Alexandro, de medewerker van ons hotel, ons vertelt dat het zeker de moeite waard is om 
binnen te bekijken, omdat het interieur beschilderd is met zeer mooie fresco’s.  
Alexandro maakt voor ons een afspraak met de sleutelbewaarder en om half 6 deze dag zal de deur 
voor ons geopend worden. 
Met een klein groepje gaan we naar binnen.  
 

  
 

Het kerkje van Lazaropole met de deels leeggeroofde iconostase 
 
Het kerkje is niet hoog want tijdens het Ottomaanse rijk gold het verbod, dat een Christelijke 
kerkgebouw niet hoger mag zijn dan de moskee. Het is dan ook eenvoudig van omvang.  
Maar daar wacht ons in de kerk een heel grote verrassing. Als we binnen treden, horen we de klanken 
van zachte Byzantijnse muziek, de sleutelbewaarder  steekt een aantal kaarsen aan en we worden 
bijna allen toch wel enigszins geraakt door de  haast heilige sfeer die er heerst. 
En we worden helemaal stil van het interieur: alle binnenmuren en het geheel plafond zijn 
gedecoreerd met prachtige fresco’s en er hangen tientallen houten panelen waarop iconen zijn 
geschilderd.  
De kleine koepel is beschilderd met een afbeelding van Christo Pantocrator die een evangelieboek in 
de hand heeft. Er omheen een kring van engelen. Zo’n afbeelding van Christus wordt vaak 
weergegeven in koepels van Byzantijnse kerken. We zien prachtige fresco’s van een afbeelding van 
het Laatste Avondmaal en andere Bijbelse taferelen. 
Het meubilair van de kerk is versierd met mooi houtsnijwerk. Maar wat vooral opvalt, is de grote 
iconostase voor in de kerk. In rijk gedecoreerde lijsten van walnotenhout hebben ooit zo’n 40 iconen 
gehangen, afbeeldingen van allerlei heiligen en de meeste daarvan waren geschilderd door de 
belangrijkste iconenschilder van de Balkan Dimitrija Dico Perkoski. Deze kunstenaar is  geboren in 
Tresonche, een dorpje even verderop.  De werken van deze kunstenaar zijn bijzonder waardevol en 
dat hebben criminelen ook geweten. In de nacht van 22 april 2013 zijn er dertig waardevolle iconen uit 
hun lijsten geroofd en meegenomen om verhandeld te worden op de zwarte markt, waar ze voor 
tienduizenden dollars een nieuwe eigenaar kunnen krijgen.  
Wat moet dit een schok geweest zijn voor de bewoners van Lazaropole.  Zevenentwintig lege lijsten 
hangen er als dramatische herinnering aan hoe mooi het ooit geweest moet zijn, een prachtige 
iconenwand van 8 x 7 meter met daarin 40 prachtig geschilderde iconen.  
Het was de grootste iconendiefstal in de geschiedenis van de Byzantijnse kerk. Een zwarte bladzijde 
in de geschiedenis van dit zo liefelijke dorpje. 
 
 
Dag 12 – 26 juni 2015        Nico van Putten 
 
Vandaag vertrekken we maar we hebben nog voldoende tijd om een wandeling rond het dorpje 
Lazaropole te maken. Aan het eind van het dorp langs de bakkerij. Twee grote honden (Sharplaninci 
of te wel Macedonische schaapshonden) lopen met ons mee, al hebben we dit keer geen lunch met 
plakken vlees bij ons. We lopen door groene weiden en zien een groenling. Links is de vallei met 
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daarachter het Korabmassief: twee scherpe pieken en een ronde. Achter ons de dorpshuisjes tegen 
een berghelling. We zien paarse wikke met het wikkeblauwtje en het walstrootje. Het is onderdeel van 
het Nationale Park Mavrovo. Een vrijwel ongerepte natuur. Dit is het voordeel van geen economische 
groei, zegt Klaas. 
We zien een Balkanmeidoorn, parnassia, hokjespeul, vleugeltjesbloemen, tijm en muurpeper. 
Daarover fladderen een bruin blauwtje en een Turks hooibeestje. We lopen omhoog naar het grote 
kruis, waar Joke onder gaat zitten met een grote glimlach. We kijken richting Albanië en vervolgens 
naar de huisjes van het dorp dat voor mij het ideale bergdorpje is.  
We vervolgen onze rondwandeling over de graat van de rode naar de witte zendmast.  Grauwe 
klauwieren nestelen in de jeneverbessen. We zien kardinaalsmutsen en paarse morgenster. De 
afdaling is door zuring, blauwgras en langs meidoorns, waar het groot geaderd witje fladdert evenals 
het wikkeblauwtje.  Een van de honden steekt zijn neus in een muizenholletje en snuift vervaarlijk. 
Klaas legt uit dat het hier om glanshaverhooiland gaat met goudhaver en reukgras dat naar caramel 
smaakt. Het vedergras geeft een indicatie voor een warme zomer in een steppeklimaat. We zien een 
slangearend, een duinparelmoervlinder, een heideblauwtje, een oranje luzernevlinder en een 
rotsvlinder. 
Ik loop weer langs de bakkerij waar de bakker Sjako Gligcerovski en zijn kleinzoon met dezelfde naam  
bij de bakkerij aan het werk zijn. De bakkerij gaat binnenkort open. Dat zullen we helaas niet meer 
meemaken. Ondertussen maak ik kennis met deze hartelijke grootvader en zijn kleinzoon. Beide 
hebben ze een camouflagejasje uit het leger aan. Ik moet meteen aan onze gastheer van het hotel 
denken, George die ook graag in een camouflagepak loopt en die ook daadwerkelijk in het 
Macedonische leger heeft gevochten toen de extreem nationalistische regering in conflict kwam met 
de etnische Albanezen die in hun rechten sterk beknot werden en in opstand kwamen. De strijd was 
heftig maar kort en eindigde in het akkoord van Ohrid, waarbij de etnische Albanezen meer rechten 
kregen en door Navotroepen ontwapend werden. 
Bij het hotel krijgen we een heerlijke en overvloedige lunch, met een verrassend toetje. We nemen 
afscheid van George en Alexander, de geweldig gastvrije mannen van hotel Kalin en gaan op weg 
naar de luchthaven. Na een tijdje rijden we weer langs de zwavelrivier en het stuwmeer. 
Bij Debar rijden we langs minaretten. Ellen ziet een bijeneter met zijn gelige kop op een 
elektriciteitsdraad. We rijden langs tamme kastanjes en zien zilverreigers, langs de bergrug Kalipia, 
waar we gewandeld hebben. We komen langs het meer van Ohrid en stoppen om te tanken. Klaas en 
Joost tracteren ons op een ijsje. 
Dan zijn we bij het vliegveld van Ohrid, checken in, gaan door de douane en wachten op ons vliegtuig 
tussen zeer toeristisch uitgedoste medepassagiers. Ik vraag me af wat A. den Doolaard zou denken 
als hij met name de geblondeerde vrouwen en sommige mannen met kale koppen en tatoeages zou 
zien. Maar hij was wel het een en ander gewend in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog toen hij 
door een onrustige Balkan zwierf en hier reportages en mooie romans over schreef. We wachten 
geduldig tot we in het vliegtuig mogen. De vlucht is zonder problemen en we landen rond 20.00 uur op 
Schiphol. We hebben een vlinderreis in interessante gedeelten van Macedonië achter de rug. Joost 
heeft ons veel over vlinders geleerd en Klaas over planten, bloemen en het landschap. We nemen 
afscheid van een fijne groep mensen. Ieder gaat op weg naar huis. 
 
 

 
 

Uitgebloeide morgenster 
 



Bijlagen bij Verslag KNNV-reis Macedonië 15 t/m 26 juni 2015 Vogellijst 
 

 20 

Vogellijst Nel van Meijeren en Arja Zandstra 
 

 
 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 
Fuut Podiceps cristatus 
Roze pelikaan Pelecanus onocrotalus 
Kroeskoppelikaan Pelecanus crispus 
Aalscholver Phalacrocorax carbo 
Dwergaalscholver Microcarbo pygmeus 
Roerdomp Botaurus stellaris 
Kleine zilverreiger Egretta garzetta 
Grote zilverreiger Casmerodius albus 
Blauwe reiger Ardea cinerea 
Purperreiger Ardea purpurea 
Knobbelzwaan Cygnus olor 
Wilde eend Anas platyrhynchos 
Slobeend Anas clypeata 
Slangenarend Circaetus gallicus 
Grauwe kiekendief Circus pygargus 
Arendbuizerd Buteo rufinus 
Buizerd Buteo buteo 
Torenvalk Falco tinnunculus 
Boomvalk Falco subbuteo 
Steenpatrijs Alectoris graeca 
Kwartel Coturnix coturnix 
Kwartelkoning Crex crex 
Waterral Rallus aquaticus 
Meerkoet Fulica atra 
Kokmeeuw Larus ridibundus 
Zilvermeeuw Larus argentatus 
Rotsduif Columba livia 
Holenduif Columba oenas 
Houtduif Columba palumbus 
Turkse tortel Streptopelia decaocto 
Zomertortel Streptopelia turtur 
Koekoek Cuculus canorus 
Steenuil Athene noctua 
Dwergooruil Otus scops 
Gierzwaluw Apus apus 
Alpengierzwaluw Apus melba 
Hop Upupa epops 
IJsvogel Alcedo atthis 
Bijeneter Merops apiaster 
Zwarte specht Dryocopus martius 
Grote bonte specht Dendrocopo smajor 
Veldleeuwerik Alauda ar vensis 
Kuifleeuwerik Galerida cristata 
Boomleeuwerik Lullula arborea 
Rotszwaluw Ptyonoprogne rupestris 
Huiszwaluw Delichon urbica 
Roodstuitzwaluw Hirundo daurica 
Boerenzwaluw Hirundo rustica 
Witte kwikstaart Motacilla alba 
Rouwkwikstaart Motacilla yarrellii 
Gele kwikstaart Motacillaf lava 
Grote gele kwikstaart Motacilla cinerea 
Waterspreeuw Cinclus cinclus 
Roodborst Erithacus rubecula 
Nachtegaal Luscinia megarhynchos 
Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros 
Tapuit Oenanthe oenanthe 

 

 
 

Steenuil in Stenje 
 
 

 
 

Grauwe klauwier in de  
omgeving van Lazaropole 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 
Oostelijke blonde tapuit Oenanthe melanoleuca 
Paapje Saxicola rubetra 
Zanglijster Turdus philomelos 
Grote lijster Turdus viscivorus 
Merel Turdus merula 
Grasmus Sylvia communis 
Cetti's zanger Cettia cetti 
Grote karekiet Acrocephalus arundinaceus 
Fluiter Phylloscopus sibilatrix 
Tjiftjaf Phylloscopus collybita 
Staartmees Aegithalos caudatus 
Zwarte mees Parus ater 
Koolmees Parus major 
Pimpelmees Parus caeruleus 
Grauwe klauwier Lanius collurio 
Ekster Pica pica 
Gaai Garullus glandarius 
Kauw Corvus monedula 
Bonte kraai Corvus cornix 
Raaf Corvus corax 
Spreeuw Sturnus vulgaris 
Wielewaal Oriolus oriolus 
Huismus Passer domesticus 
Ringmus Passer montanus 
Vink Fringilla coelebs 
Kneu Carduelis cannabina 
Putter Caruelis carduelis 
Europese kanarie Serinus serinus 
Geelgors Emberiza citrinella 
Grauwegors Miliaria calandra 
Cirlgors Embriza cirlus 
Groenling Chloris chloris 
Zwartkop Sylvia atricapilla 
Tuinfluiter Sylvia borin 
Boomkruiper Certhia brachidactyla 
Kieviet Vanellus vanellus 
Visdief Sterna hirunda 
Glanskop Parus palustrus 

 

 
 
Dwergaalscholvers op Golem Grad  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Deze boerenzwaluwen wachten op een hapje 
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Plantenlijst Klaas van Dort 
 
Het volgende overzicht geeft de op de verschillend excursieplekken aangetroffen planten weer.  
In het Galičica Nationaal Park zijn Golem Grad, (de omgevingen van) Magaro en Stenje en 
alpenweiden rond de Galičica-pas bezocht. In het Mavrovo N.P. is rond Lazaropole gebotaniseerd, in 
het Pelister N.P. is de omgeving van Brajcino bezocht. 
Typische ‘Balkansoorten’ zijn in lijst met geel gemarkeerd.  
!
Waargenomen in/bij: Alpenwei Golem Grad Magaro Stenje Lazaropole Brajcino Ned. naam / Opm. 

Acantholimon 
androsaceum 

    x         

Acanthus spinosus   x           
Acer campestre   x     x   Spaanse aak 
Acer monspessulanum   x x x x   Franse esdoorn 
Acer obtusatum   x x x x x   
Achillea clypeolata x             
Achillea species x   x   x     
Acinos arvensis x   x   x   Steentijm 
Actaea spicata x   x   x   Christoffelkruid 
Agrimonia procera         x   Welriekende agrimonie 
Agrostemma githago           x Bolderik 
Ajuga genevensis         x x Harig zenegroen 
Ajuga pyramidalis x   x   x x Pyramide zenegroen 
Ajuga reptans         x   Kruipend zenegroen 
Alchemilla species         x     
Alliaria petiolata           x Look-zonder-look 
Allium cf sphaerocephalon       x     Kogellook 
Alyssum alyssoides x   x       Bleek schildzaad 
Alyssum saxatile x x         Rotsschildzaad 
Anacamptis pyramidalis  x   x x     Hondskruid 
Anchusa azurea (=italica)       x     Blauwe ossentong 
Anemone trifolia         x     
Angelica sylvestris         x   Gewone engelwortel 
Antennaria dioica     x       Rozenkransje 
Anthemis tinctoria     x       Gele kamille 
Anthericum liliago       x     Grote graslelie 
Anthyllis vulneraria  x   x   x x Wondklaver 
Anthyllis vulneraria ssp. 
Praepropera 

x       x   (Rode) Wondklaver 

Arabis nemorensis         x     
Aremonia agrimonoides   x x         
Armeria canescens     x   x     
Arrhenatherum elatius       x x x Glanshaver 
Arum    x     x   ongevlekt blad 
Asperula odorata x   x   x   Lievevrouwebedstro 

!

! !
 

Coronilla varia Kroontjeskruid 
 

Crepis rubra 
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!
Waargenomen in/bij: Alpenwei Golem Grad Magaro Stenje Lazaropole Brajcino Ned. naam / Opm. 
Asphodeline liburnica x   x       geel bloeiend 
Asphodeline taurica     x       wit bloeiend 
Asphodelus albus x   x   x x Witte affodil 
Asplenium trichomanes     x   x   Steenbreekvaren 
Astragalus glycyphyllos       x x x Hokjespeul 
Astragalus prenja x   x         
Astragalus spruneri      x  
Astrantia major         x   Groot sterrenscherm 
Asyneuma canescens         x     
Asyneuma limonifolium     x x       
Asyneuma pichleri         x     
Berteroa incana         x x Grijskruid 
Buglossoides 
purpurocaerulea 

  x     x   Blauw parelzaad 

Calamintha grandiflora     x   x     
Caltha palustris         x     
Campanula glomerata     x   x   Kluwenklokje 
Campanula lingulata x   x x x x   
Campanula patula x   x x x x Weideklokje 
Campanula pyramidalis         x x   
Cardamine bulbifera x   x   x   Bolletjeskers 
Cardaria draba         x   Pijlkruidkers 
Carduus defloratus         x     
Carduus thoermeri       x x x   
Carlina vulgaris x       x x Driedistel 
Carpinus orientalis   x x x x x Oosterse haagbeuk 
Castanea sativa       x   x Tamme kastanje 
Celtis australis           x Europese netelboom 
Celtis glabrata   x           
Centaurea cyanus     x x   x Korenbloem 
Centaurea glaberrima x             
Centaurea triumfetti x   x         
Cephalanthera 
damasionum 

  x   x x x Bleek bosvogeltje 

Cephalanthera longifolia           x Wit bosvogeltje 
Cephalanthera rubra     x x x   Rood bosvogeltje 
Cephalaria leucantha   x   x       
Cerastium tomentosum x   x       Viltige hoornbloem 
Ceterach officinarum     x       Schubvaren 
Chamaecytisus hirsutus x   x         
Chamaecytisus supinus     x         
Chenopodium bonus-
henricus 

        x   Brave Hendrik 

Clematis vitalba   x   x x x Bosrank 
Clinopodium vulgare   x   x x   Borstelkrans 
Colchicum autumnale   x     x x Herfsttijloos 
Colutea arborescens   x     x   Europese blazenstruik 

!

! !
 

Daphne oleoides 
 

Colutea arborescens - Europese blazenstruik 
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Waargenomen in/bij: Alpenwei Golem Grad Magaro Stenje Lazaropole Brajcino Ned. naam / Opm. 
Conopodium majus         x x Franse aardkastanje 
Convallaria majalis x           Lelietje-van-dalen 
Convolvulus althaeoides x x x x       
Convolvulus cantabrica       x     Cantabrische winde 
Corallorhiza trifida x   x       Koraalwortel 
Cornus mas   x   x x x Gele kornoelje 
Cornus sanguinea   x   x x x   
Coronilla emerus   x     x x Struikkroonkruid 
Coronilla varia   x   x x x Bont kroonkruid 
Corydalis cava         x   Holwortel 
Corydalis ochroleuca     x   x     
Corylus avellana         x     
Corylus colurna         x x Turkse boomhazelaar 
Cotoneaster integerrimus     x       Wilde dwergmispel 
Crataegus laciniata x x x   x x   
Crepis rubra         x   Rood streepzaad 
Crepis vesicaria         x     
Crocus cvijicii     x         
Cruciata laevipes   x x x x x Kruisbladwalstro 
Crupina crupinastrum   x   x       
Cuscuta campestris             Veldwarkruid 
Cuscuta europaea         x   Groot warkruid        
Cynoglossum officinale         x   Veldhondstong 
Cynosurus cristatus         x x Kamgras 
Cynosurus echinatus           x Stekelkamgras 
Dactylorhiza majalis         x   Brede orchis 
Dactylorhiza sambucina x   x   x   Vlierorchis 
Daphne laureola     x       Zwart peperboompje 
Daphne mezereum         x   Rood peperboompje 
Daphne oleoides x   x   x     
Dentaria bulbifera     x       Bolletjeskers 
Dianthus balbatus      x Duizendschoon 
Dianthus deltoides         x   Steenanjer 
Dianthus giganteus x   x     x   
Dianthus minutiflorus         x     
Digitalis grandiflora         x     
Digitalis viridiflora         x     
Doronicum colomnae     x     x Kale 

voorjaarszonnebloem 
Doronicum pardalianches     x         
Draba aizoides     x         
Echium italicum       x       
Echium vulgare         x   Slangenkruid 
Edraianthus graminifolius     x   x     
Embrotropis nigricans         x     

!

! ! !
Digitalis viridiflora Veratrum album - Dodenwaad Sambucus ebulus – Kruidvlier 
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Waargenomen in/bij: Alpenwei Golem Grad Magaro Stenje Lazaropole Brajcino Ned. naam / Opm. 
Ephedra fragilis 
campylopoda 

  x x         

Epipactis cf helleborine     x       Wespenorchis 
Erodium guicciardii     x         
Eryngium campestre      x   x   Echte kruisdistel 
Euonymus verrucosus         x x   
Euphorbia amygdaloides   x x       Amandelwolfsmelk 
Euphorbia brittingeri         x     
Euphorbia characias   x           
Euphorbia myrsinites x   x x x     
Fagus sylvatica     x   x x   
Fagus x moesiaca     x   x x   
Fibigia clypeata x   x x x     
Filipendula ulmaria         x x Moerasspirea 
Filipendula vulgaris           x Knolspirea 
Fragaria vesca       x x   Bosaardbei 
Fraxinus ornus   x   x x   Pluimes 
Fritillaria graeca s 
thessala 

x   x         

Fumaria officinalis   x         Gewone duivenkervel 
Gagea spathacea     x       Schedegeelster 
Galium mollugo     x   x   Glad walstro 
Galium odoratum     x   x x Lievevrouwebedstro 
Galium verum         x   Geel walstro 
Genistella sagittalis         x   Pijlbrem 
Gentiana verna     x       Voorjaarsgentiaan 
Geranium aristatum         x x   
Geranium cinereum x   x         
Geranium lucidum   x   x x x Glanzige ooievaarsbek 
Geranium palustre         x   Moerasooievaarsbek 
Geranium pyrenaicum x     x x x Bermooievaarsbek 
Geranium reflexum       x x x   
Geranium robertianum x x x   x x Robertskruid 
Geranium sanguineum x       x   Bloedooievaarsbek 
Geranium sylvaticum     x   x x Bosooievaarsbek 
Geum coccineum         x x   
Geum urbanum     x   x x Geel nagelkruid 
Gratiola officinalis           x Genadekruid 
Hedera helix   x       x   
Helianthemum canum     x x       
Helianthemum 
nummularium 

x     x x   Geel zonneroosje 

Helianthemum 
oelandicum ssp. alpestre 

    x         

Helleborus cyclophyllus     x         
Helleborus dumetorum x   x   x x   
Helleborus odorus     x x x     
Herniaria incana         x x Grijs breukkruid 

!

! !
 

Geranium cinereum 
 

Paronychia argentea  
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Waargenomen in/bij: Alpenwei Golem Grad Magaro Stenje Lazaropole Brajcino Ned. naam / Opm. 
Herniaria incana         x x Grijs breukkruid 
Hieracium pilosella         x   Muizenoor 
Hieracium praealtum ssp.. 
bauhinii 

    x   x     

Himantoglossum hircinum        x     Bokkenorchis 
Hippocrepis comosa x           Paardenhoefklaver 
Hyoscyamus aureus         x   Bilzenkruid 
Hypericum richeri ssp. 
grisebachii  

        x     

Hypericum rochelii         x     
Iris sintenisii   x x x       
Juglans regia       x x x Okkernoot 
Juniperus oxycedrus x     x x     
Juniperus sabina     x   x     
Knautia integrifolia     x     x   
Knautia orientalis       x       
Koeleria macrantha         x   Smal fakkelgras 
Lactuca perennis   x     x   Blauwe sla 
Lactuca serriola           x Kompassla 
Lamiastrum galeobdolon x   x   x     
Lamium garganicum x   x   x     
Lamium maculatum     x     x Gevlekte dovenetel 
Lapsana communis     x   x   Akkerkool 
Lathyrus grandiflorus   x   x       
Lathyrus laxiflorus   x   x x x   
Lathyrus nissolia       x x x Graslathyrus  
Lathyrus pratensis         x     
Lathyrus venetus   x           
Lathyrus vernus   x     x   Voorjaarslathyrus 
Legousia speculum-
veneris 

      x     Groot spiegelklokje 

Leucanthemum vulgare         x x Gewone margriet 
Lilium candidum   x         Madonnalelie 
Lilium martagon     x       Turkse lelie 
Linaria angustissima         x     
Linum bienne x             
Linum capitatum     x         
Linum catharticum x       x x Geelhartje 
Linum hirsutum     x x       
Linum nodiflorum x   x         
Linum perenne         x     
Linum tenuifolium  x   x x x   Smal vlas 
Listera ovata         x   Grote keverorchis 
Lonicera alpigena     x   x     
Lonicera implexa           x   
Lunaria rediviva   x     x   Wilde judaspenning 
Luzula spicata     x   x     
Lychnis conoraria     x x x x Prikneus 

!

! !
 

Torilis arvensis 
 

Tragopogon porrifolius – Paarse morgenster 
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Waargenomen in/bij: Alpenwei Golem Grad Magaro Stenje Lazaropole Brajcino Ned. naam / Opm. 
Lychnis viscaria x   x   x   Rode pekanjer 
Malva cretica      x         
Malva sylvestris        x     Groot kaasjeskruid 
Melica uniflora x x   x x x Eenbloemig parelgras 
Melittis melissophyllum   x         Bijeblad 
Milium effusum         x   Bosgierstgras 
Minuartia bosniaca     x     x   
Minuartia setacea     x         
Morina persica     x         
Morus alba       x   x Witte moerbei 
Muscari comosum     x x x x Kuifhyacint 
Muscari neglectum x       x   Vergeten druifhyacint 
Mycelis muralis     x   x   Muursla 
Narcissus poëticus         x   Wilde narcis 
Neottia nidus-avis x   x   x x Vogelnestje  
Nigella damascena x         x Juffertje-in-het-groen 
Onobrychis ebenoides         x     
Onobrychis viciifolia         x     
Orchis coriophora ssp. 
Fragrans 

    x   x   Wantsenorchis 

Orchis fuchsii x   x x x x Bosorchis 
Orchis laxiflora     x       IJle orchis 
Orchis morio x       x   Harlekijn 
Orchis papilionacea x          Vlinderorchis 
Orlaya grandiflora x x x     x Straalscherm 
Ornithogalum 
orthophyllum 

x   x   x     

Ornithogalum umbellatum x           Gewone vogelmelk 
Orobanche alba     x x x x Tijmbremraap 
Orthilia secunda     x   x   Eenzijdig wintergroen 
Ostrya carpinifolia       x x   Europese hopbeuk 
Oxytropis prenja x   x         
Paronychia argentea  x   x   x     
Petasites hybridus         x x Groot hoefblad 
Plantago strictissima x             
Platanthera bifolia         x x Welriekende nachtorchis 
Platanthera chlorantha     x   x x Bergnachtorchis 
Polygala comosa x       x x Kuifvleugeltjesbloem 
Potentilla argentea         x x Viltganzerik 
Potentilla caulescens     x         
Potentilla erecta         x     
Potentilla nivalis     x         
Potentilla recta x       x x Rechte ganzerik 

!

! ! !
 

Muscari comosum - Kuifhyacinth 
 

Lamium garganicum 
 

Sideritis montana 
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Waargenomen in/bij: Alpenwei Golem Grad Magaro Stenje Lazaropole Brajcino Ned. naam / Opm. 
Prenanthes purpurea x       x   Hazensla 
Primula veris ssp. 
Columnae 

x   x x x x Gulden sleutelbloem 

Prunella laciniata             Witte brunel 
Prunella vulgaris         x x Gewone brunel 
Prunus avium         x   Zoete kers 
Prunus prostrata x             
Pulmonaria rubra         x     
Pyrola minor         x     
Pyrus communis         x   Wilde peer 
Pyrus elaegrifolia       x       
Quercus cerris   x     x x Moseik 
Quercus frainetto       x x x Hongaarse eik 
Quercus petraea         x x Wintereik 
Quercus pubescens   x   x x x Donzige eik 
Quercus trojana   x   x   x Macedonische eik 
Ramonda nathaliae         x     
Ranunculus acris         x   Scherpe boterbloem 
Ranunculus psilostachys x       x x   
Rhamnus alpinus s fallax         x     
Rhinanthus angustifolius x       x x Grote ratelaar 
Rubus hirtus     x x x x   
Rumex acetosa         x     
Rumex alpinus     x         
Salvia argentea     x         
Salvia nemorosa       x x   Bossalie 
Salvia sclarea     x x x   Sclarei 
Sambucus ebulus x     x x x Kruidvlier 
Sanguisorba minor       x x x Kleine pimpernel 
Sanicula europaea     x   x   Heelkruid 
Saxifraga marginata         x     
Saxifraga rotundifolia   x x   x     
Scilla bifolia     x       Vroege sterhyacint 
Scirpoides holoschoenus           x  Kogelbies 
Scrophularia alpestris 
(scopolii) 

        x     

Scrophularia canina 
bicolor 

x     x x x   

Scrophularia peregrina         x     
Scutellaria columnae   x     x x   
Sedum cepaea         x     
Sedum flexuosum 
(anglicum) 

        x     

!

! ! !
 

Silene roemeri 
 

Neottia nidus-avis 
 

Cephalanthera rubra 
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Waargenomen in/bij: Alpenwei Golem Grad Magaro Stenje Lazaropole Brajcino Ned. naam / Opm. 
Sedum forsterianum         x     
Sedum magellense         x     
Sedum ochroleucum         x     
Sempervivum species     x   x     
Senecio incanus     x         
Senecio scopolii x             
Sideritis montana         x     
Sideritis spec.         x   Ohrid tea 
Silaum silaus         x   Weidekervel 
Silene armeria         x   Pekbloem 
Silene asterias     x   x x   
Sorbus aria x   x   x   Meelbes 
Sorbus torminalis   x   x     Elsbes 
Sorbus umbellata     x         
Stachys germanica     x x x x Duitse andoorn 
Stachys sylvatica           x Bosandoorn 
Stellaria graminea     x     x Grasmuur 
Stellaria holostea         x   Grote muur 
Stellaria nemorum          x   Bosmuur 
Stipa pennata x     x   x   
Symphytum tuberosum   x     x x   
Tamus communis     x     x   Spekwortel 
Tanacetum macrophyllum         x     
Telekia speciosa          x x Groot koeienoog 
Teucrium chamaedrys       x x   Echte gamander 
Teucrium montanum         x     
Teucrium polium s 
capitatum 

x     x       

Thalictrum aquilegiifolium         x x Akeleiruit 
Thalictrum minus   x       x Kleine ruit 
Thymus species x   x   x     
Tilia cordata       x x x Winterlinde 
Torilis arvensis        x   
Tragopogon crocifolius         x     
Tragopogon hybridus         x     
Tragopogon porrifolius x       x x Paarse morgenster 
Tragopogon pratensis 
ssp.. orientalis 

        x     

Trifolium aureum     x   x x Akkerklaver 
Trifolium dubium         x   Kleine klaver 
Trifolium medium   x x   x x Bochtige klaver 
Trifolium montanum var. 
gayanum 

        x     

Trifolium purpureum         x     
Trifolium repens         x   Witte klaver 
Trigonella spicata         x     
Trisetum flavescens         x     
Trisetum species     x   x     
Trollius europaeus         x   Trollius 
Umbilicus rupestris   x         Rotsnavelkruid 

!

! !
 

Geranium aristatum 
 

Echium italicum 
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!
Waargenomen in/bij: Alpenwei Golem Grad Magaro Stenje Lazaropole Brajcino Ned. naam / Opm. 
Valeriana officinalis         x   Echte valeriaan 
Valeriana tuberosa x         x   
Veratrum album ssp. 
lobelianum 

        x x Dodenwaad 

Verbascum delphicum       x   x   
Verbascum graecum           x   
Verbascum mallophorum      x  
Verbascum undulatum     x         
Verbena officinalis           x IJzerhard 
Veronica austriaca ssp. 
vahlii 

        x     

Veronica beccabunga         x   Beekpunge 
Veronica multifida x       x     
Veronica officinalis     x     x Mannetjesereprijs 
Veronica teucrium         x   Brede ereprijs 
Veronica urticifolia         x     
Vicia cracca         x x Vogelwikke 
Viola orphanidis     x         

!
!

!
!

Een bloemenweide in het Galičica National Park !
!
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Mossen en korstmossen op eeuwenoude beuken in natuurbos Klaas van Dort 

 
Zowel in Galičica als in Mavrovo komen boven de eikenboszone nog oude beukenbossen voor. Het 
zijn geen echte oerbossen, er is in het verleden flink in gekapt (hakhout) en gejaagd, maar er staan 
hier en daar nog eeuwenoude woudreuzen overeind. Op hun dikke gegroefde stammen is een flink 
aantal epifytische mossen en korstmossen te vinden, voor een deel ‘oerbosindicatoren’ die uitermate 
gevoelig zijn voor luchtverontreiniging en ingrepen in het bosecosysteem door de mens. Deze soms 
opvallend grote mossen en korstmossen vormen een climaxgemeenschap die bekend staat als het 
Lobarion (genoemd naar het korstmosgeslacht Lobaria dat een sterke binding heeft met oerbossen). 
In de volgende tabel zijn de epifyten van een tiental beuken opgesomd per ecologische groep. De 
zeldzaamheid in Nederland is in code weergegeven (NL), voor zover het inheemse soorten betreft. 
Mooi is daar uit op te maken dat het Lobarion-element uit de Nederlandse bossen is verdwenen (tot in 
de negentiende eeuw kwam er in de Veluwse bossen nog Longenmos voor!), maar dat de meeste 
soorten van gladde schors (Lecanorion; jonge bomen!) het nog prima doen. 
 
KORSTMOSSEN      KORSTMOSSEN (vervolg)     

Gladde&schors&(Lecanorion)& & NL  Overige&epifyten&(lichtminnend)& & NL 
Caloplaca chlorina Grijze citroenkorst a  Anaptychia ciliaris Wimpermos zzz 

Candelariella xanthostigma Fijne geelkorst a  Bryoria species … paardenhaarmos   

Lecanora argentata Bosschotelkorst z  Evernia prunastri Eikenmos a 

Lecanora carpinea Melige schotelkorst a  Ramalina farinacea Melig takmos a 

Lecanora chlarotera Witte schotelkorst a  Ramalina fraxinea Groot takmos zz 

Lecanora glabrata ... schotelkorst    Usnea species … baardmos   

Lecanora intumescens Golvende schotelkorst zzz  Xanthoria fulva … dooiermos   

Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje a     

Lepraria lobificans Gelobde poederkorst a     

Melanelia fuliginosa Glanzend schildmos a     

Melanelia subargentifera Behaard schildmos zzz     

Ochrolechia pallescens … tandpastakorst       

Parmelia pastillifera Glanzend schildmos a     

Parmelia sulcata Glanzend schildmos a  MOSSEN     

Parmelina tiliacea Glanzend schildmos a  Epifyten&op&stam& &  

Pertusaria albescens Witte kringkorst z  Antitrichia curtipendula Weerhaakmos zz 

Pertusaria amara Ananaskorst z  Brachythecium populeum Penseeldikkopmos z 

Pertusaria flavida Geel speldenkussentje zzz  Frullania dilatata Helmroestmos a 

Pertusaria hymenea Open speldenkussentje zzz  Homalothecium sericeum Gewoon zijdemos a 

Pertusaria pertusa Gewoon speldenkussentje z  Leucodon sciuroides Eekhoorntjesmos zz 

Phaeographis inusta Grote runenkorst zzz  Orthotrichum stramineum Bonte haarmuts a 

Physconia species … rijpmos    Orthotrichum striatum Gladde haarmuts a 

Pleurosticta acetabulum Olijfschildmos a  Pterigynandrum filiforme Stekeltjesmos zzz 

Oud&bos&indicatoren&(Lobarion)& &   Epifyten&op&boomvoet& &   

Bacidia rubella Iepenknoopjeskorst zzz  Homalothecium philippeanum  … zijdemos   

Collema nigrescens … geleimos    Isothecium alopecuroides Recht palmpjesmos z 

Leptogium furfuraceum … zwelmos   Lescuraea mutabilis     

Leptogium lichenoides … zwelmos   Porella platyphylla Gewoon pelsmos zz 

Lobaria pulmonaria Longenmos    Pseudoleskeella nervosa     
Nephroma resupinatum  

  
Tortella tortuosa Gerimpeld 

kronkelbladmos zz 

Peltigera horizontalis Zadelleermos   Tortula ruraliformis  … sterretje   

Peltigera hymenina Kaal leermos zz     
 
!
!
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!
Niet alleen planten, vlinders, mossen, korstmossen en vogels zijn gezien, meer interessante 
waarnemingen zijn gedaan: 
 
Vos 
Esculaapslang 
Ringslang 
Zandadder 
Griekse landschildpad 
Muurhagedis 
Smaragdhagedis!
 
 
Opvallende overige insecten: 
 
 

  
 

Libelloides macaronius (paar) 
 

Libelloides ottomanus 
 

 

  
Phegeavlinder Vliegend hert 

 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 











Bijna iedere dag gezien. Een zuid-
oostelijke soort. Grootste spik-
keldikkopje met de opvallende gele 
banden op de onderkant.

8 Pyrgus sidae
Geelbandspikkeldikkopje

Foto: 26-juni-2015
Lazaropole

1 Spialia orbifer
Oostelijk kalkgrasland- 
dikkopje
Foto: 19-juni-2015
Brajchino

Op vier verschillende dagen 
gezien. Kleinste dikkopje, met vier 
stipjes op een rij.

2 Erynnis tages
Bruin dikkopje

Foto: 25-juni-2015
Tresonche

3 Ochlodes sylvanus
Groot dikkopje

Foto: 18-juni-2015
Stenje

4 Thymelicus lineola
Zwartsprietdikkopje

Foto: 18-juni-2015
Stenje

5 Thymelicus sylvestris
Geelsprietdikkopje

Foto: 17-juni-2015
*DOLþLFD

��&DUFKDURGXV�ÀRFFLIHUD
Pluimdikkopje

Foto: 19-juni-2015
Brajchino

7 Carcharodus alceae
Kaasjeskruiddikkopje

Foto: 18-juni-2015
Stenje

9 Pyrgus malvae
Aardbeivlinder

Foto: 12-juni-2015
*DOLþLFD

Op twee dagen met zekerheid vast-
gesteld. Lastig te onderscheiden 
van het geelsprietdikkopje.

Onopvallende vlinder, soms ook te 
zien tussen blauwtjes in drinkge-
zelschappen.

Vier keer gezien. Dikkopje met 
vage vlekjes en haakjes aan de 
sprietknoppen.

Vaker kunnen vaststellen dan het 
zwartsprietdikkopje. Geelspriet 
slaat op de onderkant van de 
sprietknoppen, hier goed te zien.

Eén keer gezien, vrij grote car-
charodus.

Eén keer gezien in Stenje. 

Klein spikkeldikkopje, hier in de 
vorm “taras” met opvallend grote 
witte vlekken.
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10 Pyrgus serratulae
Voorjaarsspikkeldikkopje

Foto: 17-juni-2015
*DOLþLFD

Spikkeldikkopje met minder witte 
vlekken aan de bovenkant, maar 
vooral te herkennen aan de ovale 
vlek op de onderkant.

11 Parnassius mnemosyne
Zwarte apollovlinder

Foto: 20-juni-2015
*DOLþLFD

12 Papilio machaon
Koninginnenpage

Foto: 25-juni-2015
Tresonche

13 Iphiclides podalirius
Koningspage

Foto: 25-juni-2015
Tresonche

14 Gonepteryx rhamni
Citroenvlinder

Foto: 25-juni-2015
Tresonche

15 Gonepteryx farinosa
Bestoven citroenvlinder

Foto: 25-juni-2015
Tresonche

16 Colias croceus
Oranje luzernevlinder

Foto: 23-juni-2015
Trebishte

17 Colias alfacariensis
Zuidelijke luzernevlinder

Foto: 7-juni-2015
Tresonche

18 Aporia crataegi
Groot geaderd witje

Foto: 18-juni-2015
Leskoec

2S�]HV�GDJHQ�JH]LHQ��YDDN�LQ�ÀLQNH�
aantallen. Habitatrichtlijnsoort, 
wordt op Europese schaal be-
schermd vanwege verlies aan 
leefgebied.

Alleen gezien op de laatste dag bij 
Tresonche.

Op drie dagen gezien. Opval-
lend grote vlinder die prachtig kan 
zweven.

Niet vaak stilzittend, maar wel vaak 
voorbij zien komen. In de vlucht 
niet te onderscheiden van de be-
stoven citroenvlinder.

Te herkennen aan de “bolle” voor-
rand. Alleen door Hans op de foto 
gezet.

Uitstekende vlieger en daardoor 
niet vaak vastgelegd op de foto. 
Wel op negen verschillende dagen 
gezien.

Niet te onderscheiden van de gele 
luzernevlinder, maar die schijnt in 
Macedonië niet voor te komen.

Iedere dag gezien, vaak ik grote 
aantallen. Ook in drinkgezelschap-
pen.
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19 Pieris brassicae
Groot koolwitje

Foto: 20-juni-2015
*DOLþLFD

20 Pieris napi
Klein geaderd witje

Foto: 20-juni-2015
*DOLþLFD

21 Pieris balcana
Balkan geaderd witje

Foto: 19-juni-2015
Brajchino

22 Pieris rapae
Klein koolwitje

Foto: 19-juni-2015
Brajchino

23 Anthocharis cardamines
Oranjetipje

Foto: Nederland

24 Pontia edusa
Oostelijk resedawitje

Foto: 15-juni-2015
Sveti Naum

25 Leptidea sinapis
Boswitje

Foto: 25-juni-2015
Tresonche

26 Hamearis lucina
Sleutelbloemvlinder

Foto: 25-juni-2015
Tresonche

27 Satyrium spini
Kleine sleedoornpage

Foto: 20-juni-2015
*DOLþLFD

Te herkennen aan de grote zwarte 
vleugelpunt.

Witje met duidelijk bestoven aders. 
Mogelijk één soort samen met het 
balkan geaderd witje.

Sommige gidsen vermelden het 
balkan geaderd witje als soort, 
andere als ondersoort van het klein 
geaderd witje.

Eén van de meest algemene 
soorten in Nederland, daarom niet 
vaak de moeite genomen om hem 
te fotograferen.

Op vier dagen voorbij zien vliegen, 
maar eigenlijk nooit stilzittend.

Twee keer gemeld, één keer op 
Golem Grad en één keer in de 
buurt van Stenje, maar niet op de 
foto kunnen zetten. 

Bijna iedere dag gezien. Klein witje 
met ronde vleugels.

Kleine vlinder. Lijkt op een parel-
moervlinder, maar gedraagt zich 
als een blauwtje. De enige verte-
genwoordiger van de prachtvlin-
ders in Europa.

Op drie verschillende dag gezien.
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36 Aricia anteros
Balkan bruin blauwtje

Foto: 17-juni-2015
*DOLþLFD

28 Satyrium ilicis
Bruine eikenpage

Foto: 25-juni-2015
Tresonche

29 Callophrys rubi
Groentje

Foto: Nederland

30 Lycaena virgaurae
Morgenrood

Foto: 19-juni-2015
Brajchino

31 Lycaena phlaeas
Kleine vuurvlinder

Foto: 19-juni-2015
Brajchino

32 Lycaena candens
Balkanvuurvlinder

Foto: 22-juni-2015
Lazaropole

33 Lycaena alciphron
Violette vuurvlinder

Foto: 25-juni-2015
Tresonche

34 Lycaena tityrus
Bruine vuurvlinder

Foto: 20-juni-2015
*DOLþLFD

35 Aricia eumedon
Zwart blauwtje

Foto: 25-juni-2015
Lazaropole

Op vier dagen gezien, altijd in de 
buurt van eiken.

Op vijf dagen gezien, meestal 
afgevlogen exemplaren.

Op 19 juni voor het eerst gezien, 
verse exemplaren, prachtig oran-
jerood.

Op twee dagen gezien. Sommige 
exemplaren met een bijna geheel 
bruine bovenkant.

Typische balkansoort. Hier een 
mannelijk exemplaar rustend of 
nectarzoekend op een oranje 
nagelkruid.

Een paar keer een afgevlogen 
exemplaar gezien. 

In struweel van grotere geraniums 
waren altijd wel meerdere exem-
plaren te vinden.

Bruin blauwtje waarvan het man-
netje blauw is aan de bovenkant en 
niet bruin. Verwarrende naam.

40

Op drie verschillende dagen 
gezien.



37 Aricia artaxerxes
Vals bruin blauwtje

Foto: 13-juni-2015
*DOLþLFD

38 Aricia agestis
Bruin blauwtje

Foto: 19-juni-2015
Brajchino

39 Cyaniris semiargus
Klaverblauwtje

Foto: 24-juni-2015
Lazaropole

40 Iolana iolas
Blazenstruikblauwtje

Foto: 23-juni-2015
Trebishte

41 Celastrina argiolus
Boomblauwtje

Foto: Nederland

42 Cupido osiris
Zuidelijk dwergblauwtje

Foto: 24 -juni-2015
Lazaropole

43 Cupido minimus
Dwergblauwtje

Foto: 7-juni-2015
Tresonche

44 Glaucopsyche alexis
Bloemenblauwtje

Foto: 7-juni-2015
Tresonche

45 Phengaris arion
Tijmblauwtje

Foto: 25-juni-2015
Tresonche

Minder oranje op de bovenkant en 
een spitsere vleugelpunt onder-
scheiden met vals bruin blauwtje 
van het bruin blauwtje.

Het stippenpatroon op de onder-
kant is kenmerkend. Bovenkant 
zonder blauw en opvallende mid-
denvlek.

Vaak in grote aantallen gezien.

Groot blauwtje, altijd te vinden op 
of bij de waardplant blazenstruik. 
Eén exemplaar gezien.

Twee keer gezien, maar niet op de 
foto kunnen zetten.

Iets groter dan het “gewone” 
dwergblauwtje, mannetje met een 
blauwe bovenkant.

Klein blauwtje, mannetjes en 
vrouwtjes met een donkergrijze 
bovenkant.

Op vier verschillende dagen 
gezien. Het beste te herkennen 
aan de groene bestuiving op de 
onderkant en de grote stippen op 
de voorvleugel.

Groot blauwtje met een grote 
zwarte vlekken. Eén keer een vers 
exemplaar waargenomen.
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46 Polyommatus eros
Vlaggewikkeblauwtje

Foto: 25-juni-2015
Lazaropole

Blauwtje dat veel op een icarus-
blauwtje lijkt, maar met een brede 
zwarte rand op de bovenkant.

47 Polyommatus icarus
Icarusblauwtje

Foto: 20-juni-2015
*DOLþLFD

48 Polyommatus amandus
Wikkeblauwtje

Foto: 12-juni-2015
*DOLþLFD

49 Polyommatus dorylas
Turkooisblauwtje

Foto: 18-juni-2015
Leskoec

50 Pseudophilotes vicrama
Oostelijk tijmblauwtje

Foto: 18-juni-2015
Leskoec

51 Polyommatus bellargus
Adonisblauwtje

Foto: 8-juni-2015
1LþSXU��GDO�YDQ�GH�5DGLND

52 Plebejus sephirus
2RVWHOLMN�VDI¿HUEODXZWMH

Foto: 20-juni-2015
*DOLþLFD

53 Plebejus argus
Heideblauwtje

Foto: 17-juni-2015
*DOLþLFD

54 Limenitis reducta
Blauwe ijsvogelvlinder

Foto: 19-juni-2015
Sveti Naum

Het meest algemene blauwtje in 
Nederland, ook in Macedonië ge-
woon, iedere dag gezien.

Groot blauwtje. Vooral de man-
netjes hebben een onvolledige rij 
oranje maanvlekken. De vrouwtjes 
zitten vrijwel altijd op de waard-
plant.

Blauwtje met witte achterrand. 
Bijna iedere dag gezien.

Klein blauwtje met opvallende mid-
denvlek. Natuurlijk te vinden in de 
buurt van tijm.

Blauwtje met opvallende geblokte 
franje.

$OOHHQ�LQ�*DOLþLFD�JH]LHQ��'DDU�ZHO�
LQ�ÀLQNH�DDQWDOOHQ�

Op acht verschillende dag gezien. 
Klein blauwtje, mannetjes te herk-
ennen aan de brede zwarte rand.

5HJHOPDWLJ�JH]LHQ��PHHVWDO�LQ�GH�
buurt van water. Als het licht goed 
valt met een prachtige blauwe 
glans.
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55 Polygonia c-album
Gehakkelde aurelia

Foto: 23-juni-2015
5RVWXVKH

56 Vanessa cardui
Distelvlinder

Foto: 24-juni-2015
Lazaropole

57 Vanessa atalanta
Atalanta

Foto: 24-juni-2015
Lazaropole

58 Aglais io
Dagpauwoog

Foto: Nederland

59 Aglais urticae
Kleine vos

Foto: 20-juni-2015
*DOLþLFD

60 Nymphalis xanthomelas
Oostelijke vos

Foto: 23-juni-2015
Trebishte

61 Argynnis pandora
Kardinaalsmantel

Foto: 20-juni-2015
*DOLþLFD

62 Argynnis paphia
Keizersmantel

Foto: 16-juni-2015
Konsjko

63 Argynnis aglaja
Grote parelmoervlinder

Foto: 19-juni-2015
Brajchino

Op zeven verschillende dagen 
gezien. Ook gezocht naar het fami-
lielid zuidelijke aurelia, maar die 
hebben we niet kunnen vinden.

Snel vliegende trekvlinder. Op 
negen dagen gezien.

Op drie dagen gezien, niet erg 
algemeen. 

Slechts één keer gezien één exem-
plaar gezien. Op 18 juni in de buurt 
van Stenje.

Op drie dagen gezien, maar niet in 
grote aantallen.

De oostelijk vos, o.a. te herken-
nen aan de lichte poten, liet zich 
tijdens de lunch bij Trebishte goed 
bekijken.

Grote vlinder, snelle vlieger. Op 
twee verschillende dagen gezien. 
Groener van kleur dan de keizers-
mantel

Het mannetje keizersmantel is te 
herkennen aan de opvallende geur-
strepen. Op drie dagen gezien.

De meeste vlinders zijn te determi-
neren aan de onderkant. Ook deze,  
met een groenige onderkant en 
geen ringen.
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64 Issoria lathonia
Kleine parelmoervlinder

Foto: 8-juni-2015

1LþSXU��GDO�YDQ�GH�5DGLND

65 Argynnis niobe
Duinparelmoervlinder

Foto: 16-juni-2015

Konsjko

66 Brenthis hecate
Dubbelstipparelmoervlinder

Foto: 17-juni-2015

*DOLþLFD

67 Brenthis daphne
Braamparelmoervlinder

Foto: 16-juni-2015

Konsjko

68 Boloria euphrosyne
Zilvervlek

Foto: 24-juni-2015

Lazaropole

69 Melitaea cinxia
Veldparelmoervlinder

Foto: 20-juni-2015

*DOLþLFD

70 Melitaea arduinna
Centaurieparelmoervlinder

Foto: 20-juni-2015

*DOLþLFD

71 Melitaea phoebe
Knoopkruidparelmoervlinder

Foto: 19-juni-2015

Brajchino

72 Melitaea trivia
Toortsparelmoervlinder

Foto: 17-juni-2015

*DOLþLFD

De enige parelmoervlinder die ook 

aan de bovenkant te determineren 

is door de typische vleugelvorm.

Duinparelmoer is een vreemde 

naam in het buitenland. In Ne-

derland is de soort beperkt tot de 

duinen, in het buitenland niet.

Met tweekleurige middencel. 

Vrijwel altijd in de buurt van de 

waardplant braam.

Parelmoervlinder met, zoals de 

naam al aangeeft, een dubbele rij 

zwarte stippen

Met opvallende zilverkleurige 

middenvlek. Op zes verschillende 

dagen gezien.

Eén van de twee parelmoervlinders 

met zwarte stippen in de achter-

rand.

,Q�*DOLþLFD�YHHO�JH]LHQ��%DONDQ-

soort.

Bont aan de bovenkant en rode 

stippen in de oranje band in het 

zoomveld onderscheiden deze 

soort.

Door de driehoekige vlekken in de 

achterrand te onderscheiden van 

de tweekleurige parelmoervlinder
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73 Melitaea didyma
Tweekleurige 
parelmoervlinder
Foto: 22-juni-2015
Lazaropole

Met kleine ronde zwarte vlekjes in 
de achterrand te onderscheiden 
van de toortsparelmoervlinder.

74 Melitaea aurelia
Steppeparelmoervlinder

Foto: 22-juni-2015
Lazaropole

76 Euphydryas maturna
5RRGERQWH�SDUHOPRHUYOLQGHU

Foto: 25-juni-2015
Tresonche

77 Euphydryas aurinia
Moerasparelmoervlinder

Foto: 22-juni-2015
Lazaropole

78 Pararge aegeria
Bont zandoogje

Foto: 25-juni-2015
Tresonche

79 Kirinia roxelana
Grote schaduwzandoog

Foto: 18-juni-2015
Leskoec

80 Lasiommata megera
Argusvlinder

Foto: 19-juni-2015
Brajchino

81 Lasiommata maera
5RWVYOLQGHU

Foto: 26-juni-2015
Lazaropole

Lastig verhaal, eigenlijk blijken 
bos- en steppeparelmoer niet in het 
veld te onderscheiden. Dit zou een 
steppe kunnen zijn, vanwege de 
donkere achterrand.

De meeste bos- of steppe zijn 
waarschijnlijk bosparelmoer ge-
weest. Misschien beter te vermel-
den als bosparelmoer complex.

Nog een Habitatrichtlijnsoort. Bijna 
iedere dag gezien in grote aan-
tallen.

Ook in Macedonië algemeen in 
bosachtige gebieden.

Op twee dagen gezien in de lager 
gelegen gebieden rond Stenje.

Alleen gezien in Pelister bij Braj-
chino.

Op drie dagen gezien. Groter en 
donderker dan de argusvlinder.

45

Eén afgevlogen exemplaar 
gezien, nectardrinkend op braam. 
Habitatrichtlijnsoort, op Europese 
schaal beschermd.

75 Melitaea athalia
Bosparelmoervlinder

Foto: 18-juni-2015
Leskoec



82 Lasiommata 
petropolitana
Kleine argusvlinder
Foto: 24-juni-2015
Lazaropole

Alleen gezien in de hoger gelegen 
gebieden bij Lazaropole.

83 Erebia medusa
Voorjaarserebia

Foto: 7-juni-2015
Lazaropole

85 Melanargia galathea
Dambordje

Foto: 19-juni-2015
Brajchino

86 Melanargia larissa
Oostelijk dambordje

Foto: 25-juni-2015
Tresonche

87 Melanargia russiae
Zuidelijk dambordje

Foto: 20-juni-2015
*DOLþLFD

88 Brintesia circe
Witbandzandoog

Foto: 18-juni-2015
Leskoec

89 Hyponephele lycaon
Grauw zandoogje

Foto: 23-juni-2015
5RVWXVKH

90 Maniola jurtina
Bruin zandoogje

Foto: 26-juni-2015
Lazaropole

Algemeen, maar veel versleten 
explamplare gezien. Waarschijnlijk 
aan het einde van de vliegtijd.

Misschien al eerder gezien maar 
niet opgemerkt. Vooral de vrouw-
tjes met opvallende oogvlekken 
met glanzend witte kern.

Met grijze bestuiving bij het lijf.

Veel meer wit dan beide andere 
dambordjes.

Op drie dagen gezien. Dit was het 
eerste exemplaar bij Leskoec, bijna 
onzichtbaar terwijl hij op een rots 
zit.

Lastig te onderscheiden van het 
bruin zandoogje. Gedraagt zich wel 
anders, gaat veel vaker op stenen 
rusten.

Op zeven dagen gezien. Vaak met 
opvallende oogvlekken aan de 
onderkant.
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De dambordjes waren aan het be-
gin van de vliegtijd, ze waren nog 
niet massaal aanwezig, maar wel 
meteen met drie soorten.

84 Erebia oeme
Bontoogerebia

Foto: 22-juni-2015
Lazaropole



92 Coenonympha 
pamphilus
Hooibeestje
Foto: 20-juni-2015
*DOLþLFD

93 Coenonympha 
rhodopensis
Balkanhooibeestje
Foto: 24-juni-2015
Lazaropole

94 Coenonympha arcania 
Tweekleurig hooibeestje

Foto: 26-juni-2015
Lazaropole

Bijna iedere dag gezien.

Alleen gezien in de hoger gelegen 
gebieden bij Lazaropole. Ende-
misch voor de zuidelijke Balkan.

In vrijwel heel Europa algemeen, 
maar komt niet meer voor in Ne-
derland..

Overzicht van alle met enige mate van zekerheid gedermineerde dagvlindersoorten van 16 t/m 26 juni

Wetenschappelijke namen volgens de Fauna Europaea:
http://www.faunaeur.org

Habitatrichtlijnsoorten:
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm

Bronnen voor determinatie:
-Dagvlinders van Europa,Tristan Lafranchis ISBN 9050113028
-Nieuwe Vlindergids, Tom Tolman ISBN 9052108013

Het grootste deel van de foto’s is tijdens de reis door de deelnemers gemaakt. In dit overzicht zijn foto’s gebruikt van:
Wil Folkers, Jeanne Huijssoon, Joke Jansen, Nel van Meijeren, Hans Schinkel, Gea Warringa en Joost Uittenbogaard

Samenstelling: Joost Uittenbogaard
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91 Coenonympha leander
Turks hooibeestje

Foto: 22-juni-2015
Lazaropole

Op zes dagen gemeld. Komt voor 
in de Balkan en, zoals de naam als 
zegt, in Turkije en verder naar het 
oosten.


