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Dagverslagen    
 
Dag 1 - 1 juni 2010                                                                                                               Ellen Kerkhof       
 
Na een voorspoedige vliegreis met tussenstop in Boedapest en zonder noemenswaardige vertraging 
arriveren we op het vliegveld van Skopje, de hoofdstad van Macedonië. 
De bus waarmee wij in dit land zullen reizen, staat al op ons te wachten. De chauffeur heeft een 
moeilijk te onthouden voornaam, laten we hem James noemen. Hij heeft zijn vrouw Lydia 
meegebracht, die goed Engels spreekt en ook hun dochtertje Theodora vergezelt ons vandaag. 
Maaike neemt de gelegenheid te baat om meteen de berm in te duiken en plukt haar eerste bosje 
Macedonische bloemen. Lekker determineren vanavond! 
In de verte zien we bergtoppen met restjes sneeuw. Daar gaan we heen. Maar eerst maken we een 
tussenstop van twee dagen in het middelgrote plaatsje Prilep. Klaas heeft het allemaal vorig jaar goed 
voorbereid. 
 

  

Groot geaderd witje Zwarte Apollovlinder 

 
We weten het nog niet, maar we gaan een vlinderparadijs tegemoet. 
 
 
 
Dag 2 – 2 juni 2010                                                                                        Corrie van Kralingen-Kroon 
 
Vandaag gaat de vakantie echt beginnen. Gisteren zijn we vanuit Nederland naar Prilep in Macedonie 
gereisd, we logeren in Hotelpension Breza waar we kamer met ontbijt hebben, het diner krijgen we in 
een restaurant in de buurt. Na het heerlijke ontbijt vertrekken we om 8.45 uur naar een supermarkt om 
de lunchboodschappen te doen. En dan naar Markovi kuli, de heuvel waarop koning Marko zijn 
residentie had, tot hij in het jaar 1394 verslagen werd door de Turken. De ruïne van zijn kasteel ligt 
nog altijd boven op de heuvel. De heuvel is geologisch bijzonder omdat het de enige plek in de 
omgeving is waar gesteente van diep uit de aarde aan de oppervlakte komt. De top van de heuvel 
was de plek waar we rond 12.30 uur gezamenlijk zouden lunchen. We starten bij het klooster 
onderaan de heuvel, maar al snel was het een echte KNNV excursie. De plantenmensen bogen zich 
over een bijzondere Hypericum en een witte ossetong, de vogelmensen speurden met opgeheven 
hoofd en gespitste oren langs de rotsen en struiken. En ze werden beloond, een Syrische bonte 
specht, een Hop, een Rotsklever en een Blauwe rotslijster. Ze waren verrukt toen ze een Blonde tapuit 
ontdekten. De hele dag hoorden we Raven en het gezang van de Nachtegaal. Er waren ook alleseters 
die behalve planten ook hagedissen, een Geelbuikvuurpad, vlinders, kevers en een schildpad zagen 
en ook zij genoten van het vogelgezang. En tot slot onze wandelaar Clemens, hij genoot van het 
prachtige landschap en stapte stevig door zodat hij als eerste boven was en kon genieten van de dans 
van tientallen Koningspages op de top van de heuvel. De lunch werd op en tussen de ruïnes van 
koning Marko’s burcht genoten. Op het allerhoogste punt van de heuvel staat een groot kruis dat ‘s 
avonds verlicht is, wie deze top haalde werd beloond met een chocotof uit de snoepzak van Maya. 
Rond drie uur was iedereen weer beneden bij het klooster. Bij de fraaie poort van het klooster stond 
een bordje “geen foto’s maken”. We bezochten de tuin en binnenplaats van het klooster en ook de 
kapel en een paar mensen werden berispt door de vriendelijke non, want ze fotografeerden toch. De 



 4 

non bleef heel aardig en gaf veel uitleg over de kapel en de iconen en fresco’s die daar in waren. Om 
4 uur kwam de bus ons weer ophalen en terug in het hotel smaakte het biertje goed. We werden met 
de bus naar het restaurant gebracht. Na het diner en een wijntje tevreden naar bed, iedereen heeft 
een fijne dag gehad.  
 
 

  
Op weg naar Marko’s burcht Een van onze avondmaaltijden 

. 
 
 
Dag 3 – 3 juni 2010                                                                                                       Clemens Lasance 
 
Reisdag van Prilep naar Stenje 
 
Na het ontbijt met gevulde omelet (van de Gallus domesticus) hadden we de gelegenheid het stadje 
Prilep te verkennen. Gelukkig hadden we de avond tevoren besloten het programma te veranderen 
zodat we ipv om 13 uur om 11 uur terug bij de bus werden verwacht. En terecht. Twee uur is zelfs 
voor de gemiddelde KNNV’er aan de ruime kant teneinde alle bezienswaardigheden uit de 
toeristengidsen te bezoeken, zoals bv. de overdekte markt. Een en al Solanum lycopersicum, 
Cucumis sativus, Cucurbita pepo, Solanum tuberosum, Solanum melongena, vele leden van de Allium 
familie, alsmede menige vrucht van de Juglans regia. Zeg 15 minuten. Dan de ruïne van de oude 
moskee (15e eeuw). Ik hoop dat de beschaving nog ooit zover komt dat de mensheid alle religieuze 
gebouwen als monumenten van barbarij in de toeristenfolders gaat opnemen. Altijd mooi om te zien 
hoe de natuur de uitwassen van de beschaving weet te overwoekeren. OK, 10 minuten. Daarnaast de 
‘oude’ toren. Nou ja, oud, van 1858. Hierop een in het Perzisch geschreven tekst: “Met elke slag van 
de klok is je leven een uur korter”, of zoiets, mijn Perzisch is niet meer wat het geweest is. Strikt 
genomen onzin, bedoeld wordt “de rest van je leven”, hoewel, in een monotheïstische cultuur begint 
het leven pas na de dood, dus dan klopt het weer. En inderdaad, Pisa-scheef. Waarschijnlijk met 
opzet zo getekend door een PR bureau avant la lettre om toeristen te lokken. Maar goed, 5 minuten 
lijkt me wel genoeg. Door naar het standbeeld van Alexander de Grote, afkomstig uit Macedonie, 
maar dan wel het Griekse gedeelte. Daar balen ze van. Waarom de Grote? Wel, als je maar genoeg 
landen inpikt en mensen om zeep helpt heet je al snel de Grote en krijg je een standbeeld. Cultuur 
noemen ze dat. Ook dit beeld is geschikt om opgenomen te worden in mijn alternatieve lijst van 
Monumentenzorg ter Instandhouding van de Nagedachtenis aan de Grote (!) Schandvlekken in de 
Geschiedenis der Menschheid. Homo sapiens? Homo barbaricus zul je bedoelen. Er zijn altijd mensen 
die met deze halve zool op de foto willen, dus 5 minuten. Daarnaast een ruïnemuur, 1 minuut. 
Inclusief een half uur heen en terug lopen zitten we dan op ruim een uur. Restte ons dus nog een uur 
voor een paar bakken prima koffie. 
Om klokke 11 richting Bitola alwaar de aldaar (let op het binnenrijm) geboren vrouw van de chauffeur 
ons een rondleiding gaf. Aardige orthodoxe kerk, gebouwd tijdens de islamitische overheersing. 
Uiteraard mocht de kerk niet groter worden dan de moskee (de religieuze wereld is een 
mannenwereld nietwaar), maar ze mochten toch maar wel bouwen, kom daar tegenwoordig maar 
eens om in de moslimwereld. Voor de rest ouwe meuk daar. 
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Ook beren in Prilep Macedoniërs houden graag open huis 

 
Na de lunch richting onze bestemming Stenje alwaar we rond 16 uur arriveerden. Prachtige locatie 
aan het meer, prachtig uitzicht, en ook nog eens een kwak vogels (maar geen kwak) en van alles dat 
groeit en bloeit dat boeit. Een korte wandeling bracht een aantal van ons onder leiding van Baas Klaas 
(geen familie van) naar een mini-kerk-ruïne waarin zich een groot aantal vlerkmuizen ophield van een 
soort die op een of andere manier niet aan de lijst van vliegbeesten mocht worden toegevoegd. Leuke 
beestjes, zelfs de dames in ons gezelschap bleken niet bang voor deze muizensoort. De Flower 
Power sekte begon onmiddellijk te inventariseren. Na het eten werd het gevonden groenvoer tot in de 
kleine uurtjes besnuffeld, bepoteld, beloept, bekauwd, en ook nog besproken volgens het 
poldermodel, dat alles onder deskundige leiding van onze bosnimfen Margriet en Annie, waarna een 
iegelijk zich naar de roestplaats begaf, indachtig: bloempje open, bloempje dicht, zo’n afwisselende 
dag vergeet men niet licht.  
 
 
Dag 4 – 4 juni 2010                                                                                                             Hans Schinkel 
 
Galičica Nationaal Park. 
 
Onze eerste dag in Stenje, in hotel Riva. Het hotel ligt aan de oever van het Prespa meer en voor het 
ontbijt heb ik al pelikanen gefotografeerd, dat belooft wat. Het ontbijt staat om 8 uur klaar in de vorm 
van een buffet. Het enige minpunt is de koffievoorziening. Elk kopje moet apart besteld worden bij de 
ober, die maakt dan een minuscuul kopje espresso, dat is afzien. Het lunchpakket is een zaak van 
zelfwerkzaamheid: iedereen maakt zijn eigen pakket klaar, er gaat wel een gemeenschappelijke ketel 
met warm drinken mee, maar dat is thee… 
Om 9 uur vertrekken we met de bus richting Ohrid, deze plaats ligt –weinig verrassend - aan het Meer 
van Ohrid. Tussen dit meer en het onze ligt het Galičica  Nationaal Park, een berggebied, op de 
hogere bergen ligt op allerlei plekken nog sneeuw.  De weg slingert zich naar boven door de bossen, 
verwaarloosde hakhoutbossen, eikenbossen met Hongaarse, Macedonische en moseiken en door 
inmiddels weer beboste weiden. Dat het om vroegere weiden gaat is goed te zien aan de 
jeneverbessen die tussen de andere bomen staan. Een korte stop op een uitzichtpunt. Op een open 
plek vliegt een roofvogel op met een kronkelende slang in zijn poten. Een slangenarend? Nee, ziet 
eruit als een buizerd en een buizerd eet ook slangen; jammer, geen extra soort voor de lijst. Hogerop 
zijn de bossen grotendeels vervangen door weiden. Klaas –de reisleider- vertelt dat je aan de vele 
affodillen kunt zien dat het gebied overbegraasd is. Dat mag zo zijn, mooi is het wel. De bus parkeert 
bij een skigebied dat gevormd wordt door één kapotte (?) skilift en een stenen hutje.  
We stappen uit en gaan op weg. De groep valt uit elkaar, de fanatiekere fotografen blijven achter, voor 
zulke mensen gaat elke wandeling al vaak te snel. Molshopen, muizengaten en –gangen, vlinders, 
grauwe klauwieren, een raaf. Campanula’s, viooltjes, toorts- en moerasparelmoervlinders, toortsen 
met rupsen van de toortsparelmoervlinder en dat alles in een prachtig weids landschap waar verder 
niemand is.   
 



 6 

  
Een bergweide in Galičica Asphodeline liburnica 

 
 
Het gebergte waar we zijn is een karstgebied: het water zakt weg in de kalkbodem en 
oppervlaktewater en beekjes zijn dus heel zeldzaam. Een mooie aanleiding voor de voorhoede om 
naar een van die zeldzame watertjes, een drinkplek, te wandelen. Ze komen enthousiast terug met 
waarnemingen van o.a. een hazelworm en boomkikkers, word ik bijna een beetje jaloers? 
Rond 4 uur is iedereen weer bij de bus en gaan we richting Stenje, onderweg nog een kleine stop om 
op het uitzichtpunt nog even naar de ‘stok van Henk’ te zoeken. Die wordt daar niet gevonden, maar 
later loopt hij weer met zijn stok. Tevreden komen we in Stenje aan: een prachtig gebied, veel planten 
en voor de fotografen: prima foto-weer. 
 
 

 
 

 

Veldparelmoervlinder Oostelijke pijpbloemvlinder 

 
 
 
Dag 5 -  5 juni  2010                                                                                                           Margriet Maan 
 
Vanwege de regen werd het programma aangepast. De boottocht naar het reptieleneiland viel dus 
met slangen en al in het water. 
De bus bracht ons naar het boerendorp Brajcino, niet ver van de Griekse grens. 
Op het plein naast de beek waren bij de bron stenen muurtjes gemetseld; een goede  plek om te 
overleggen wat we zouden gaan doen. Op het informatiebord stond een mooie rood -witte wandeling 
aangegeven in het nationale park Pelister. Het botanische wonder van de route zou het oranje 
nagelkruid (Geum coccineum) zijn. 
Op weg dus om het wonder te aanschouwen. Sommigen lieten het voor wat het was en trokken het 
dorp of de kroeg in. 
Rondom een dorp is het nogal verruigd, merkten we. Je moet een eind omhoog lopen voordat je dat 
achter je laat. Toch zijn de bermen van de weggetjes een heel verschil met die bij ons en staan er nog 
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veel mooie planten. In een slakkengang stegen we naar het hellingbos met enkele zeer oude eiken, 
essen en esdoorns. Klaas liet ons het baardmos elastiekmos zien. Als je voorzichtig aan het steeltje 
trekt, veert het terug. 
Er zijn baardmossen die nogal giftig zijn. Ze zijn met name gevoelig voor zwavel, maar voor andere 
stoffen minder. Het kan dus tegenvallen met de mythe van de schone lucht. Rammalina fraccinea e.a. 
komen voor op basenrijke schors, samen met haarmutsen. De loepen gingen van hand tot hand. 
Er  was heel veel te zien, maar de vele bergnachtorchissen langs het pad waren het summum, zo 
hoog en zo gaaf. We naderden de hoogte waarop we ons rechts van het bospad vergaapten aan 
allerlei laag gelegen en vochtige weitjes met o.a.Veratrum en bosvogeltjes. Af en toe incasseerden we 
een fikse bui; ook net toen we wilden picknicken. Onder oud eiken hakhout op een stenen muurtje, de 
paraplu’s in de aanslag, hadden we een gezellige lunch. 
Intussen was er al een groepje doorgelopen om te proberen de resten van een antieke nederzetting te 
bereiken. 
Eindelijk ging dan het gerucht: Geum coccineum gespot in een weitje aan de overkant van de brede, 
snelstromende beek. Met de kijker goed te zien. Hoe daar te komen. 
Gelukkig stond er een eindje verderop een groepje oranje nagelkruid, iets dichterbij. We waagden ons 
met man en macht, over glibberige stenen en met stokken over het snelstromende water. De Geum 
werd bedolven onder de fotografen en de KNNV drukte er weer haar stempel op. Op de foto’s is te 
zien dat het plensde van de regen. Altijd weer lachwekkend, zo’n situatie. 
 

  

Oranje nagelkruid Geum coccineum Het fotograferen van de links afgebeelde plant 

 
Corrie en Maya waren in het dorp uitgenodigd door een oude, in het zwart geklede weduwe. Ze sprak 
aardig Duits. Om 11 uur zaten de dames al aan de sterke drank. Meer dan dat viel er in het dorp niet 
te beleven. Erik en Marianne kochten acaciahoning bij de plaatselijke imker. 
Onderweg naar huis deden we het etno-museum in Pomocani aan. Zoran wist het wel te vinden en 
belde bij het huis er naast, waar kennelijk de eigenaar van het particuliere museumpje woonde. 
De plaatselijke agrariër, meneer Eftimoski, vond het zonde dat de traditie uit Macedonië verdween en 
begon een nostalgische verzameling. Inmiddels had hij 140 klederdrachten, veel sieraden, munten en 
aardewerk in zijn collectie. Heel bijzonder was het verfijnde en ingewikkelde kralenwerk. Heden ten 
dage worden de veelkleurige klederdrachten alleen nog gedragen op festivals. 
Leuk dat ze traditionele handgeweven tassen verkochten, een mooi cadeautje voor het thuisfront. 
Al met al was het museum een echte verrassing. 
 
 
Dag 6 – 6 juni 2010                                                                                                             Maya de Veer 
 
Vandaag hebben we eigenlijk een vrije dag als we het reisprogramma gevolgd hadden, maar Klaas 
kwam gisteren met een goed voorstel om die vrije dag op te offeren en de bergen in te trekken. Na 
ongeveer een uur rijden komen we bij het beginpunt voor een wandeling naar de Magaro Top. Deze 
top ligt ook in het Nationale Park Galičica. Na een langzame klim omhoog wordt het pad dat we 
volgen steeds steiler. We lopen dan weer door het open veld en dan weer door dicht bos om 
uiteindelijk het bos uit te lopen. In het bos kijgen we van Klaas nog een lesje longmos, Lobaria 
pulmonaria, dat hier op diverse bomen is aan te treffen. Mossen hebben een moederboom nodig om 
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te overleven, gelukkig staan er hier moederbomen voor het bijzondere longmos en hopelijk is 
daarmee zijn voortbestaan verzekerd. Als we verder lopen, ligt er een met takken gemaakte pijl op het 
pad. De voorlopers hebben die voor ons neergelegd. Hier is wat te zien maar wat? Na enig speurwerk 
wordt de koraalwortel gevonden. Koraalwortel, wat is dat, is mijn eerste vraag. Dit is het. Langzaam 
begrijp ik dat het om een orchidee gaat. Ik heb er nog nooit van gehoord, laat staan er ooit één in het 
echt gezien. Het is een koraalwortel in een vroeg stadium, de bloemstengels zijn zichtbaar maar 
helaas staat hij nog niet in bloei. De koraalwortel dankt zijn naam aan de knobbeltjes die op de wortels 
zitten. Als we het bos uitlopen zien we gelijk de eerste sneeuw. Het terrein verandert in rotspartijen 
met prachtige rotsplantjes ertussen. Na wat klauteren voel ik de eerste sneeuw sinds een paar 
maanden onder mijn voeten. Van een partijtje sneeuwballen gooien is geen sprake, daar leent deze 
sneeuw zich niet meer voor. De sneeuw is hard en heeft een vies geel kleurtje gekregen. Niet echt 
geschikt dus. De sneeuw leent zich wel voor een mooi plaatje voor thuis, “ik sta in juni in de sneeuw”. 
In de eerste sneeuwveldjes staan de krokussen met hun neusjes door de sneeuw gestoken.  
 

  

Krokus in de sneeuw Bloeiende krokus 

 
Hoe krijgen deze krachtpatsers het voor mekaar om door deze harde sneeuwlaag te komen. Iets 
verder op staan sleutelbloemen en gentianen. Verder naar boven gelopen komen we nog meer 
sleutelbloemen tegen en het aantal orchideeën is dan al niet meer te tellen. Als we de eerste sneeuw 
voorbij zijn komen we in een open vlakte waar het vol staat met sleutelbloemen en vlierorchissen. De 
groep waaiert hier uit over de vlakte. Clemens is dan al bijna boven op de berg aangekomen denk ik, 
want hij is in geen velden of wegen meer te bekennen. Klaas gaat er ook als een haas vandoor en is 
voordat iemand het door heeft al uit het zicht verdwenen. Zelf loop ik verder naar boven want ik had 
gehoord dat daar blauwe druifjes staan. Die wil ik wel eens in het echt zien. Als ik verder omhoog loop 
weet ik bijna niet meer waar ik mijn voeten neer moet zetten want overal staan krokussen. Tussen de 
krokussen staat een enkele blauwe druif. Af en toe kijk ik om en realiseer me dat ik al aardig hoog ben 
geklommen. Van de rest van de groep zie ik nog een paar stipjes in de open vlakte. Wanneer ik nog 
een klein stukje verder klim zie ik een veldje vol met blauwe druifjes. In een oogopslag zie ik minstens 
honderd blauwe druifjes, misschien zijn het er wel tweehonderd. Het is een prachtig blauw veldje. 
Na deze beloning wordt het tijd om naar beneden te gaan want het is nog een aardige wandeling naar 
de bus en het is de bedoeling dat we daar om vier uur verzamelen. In de open vlakte kom ik Liesbeth 
en Annie tegen die een kievitsbloem hebben gevonden. We beginnen aan onze terugtocht richting 
bus. Langzaam laten we de "eeuwige sneeuw" achter ons en lopen het bos weer in. Tegen vier uur is 
iedereen bij de bus gearriveerd. Iedereen, nee er ontbreekt nog een. Klaas, waar is Klaas gebleven? 
Niemand weet waar Klaas was. Marianne en Nico besluiten alvast de weg naar beneden te gaan 
lopen. Zij worden wel weer door de bus opgepikt. Ze zijn nog niet lang weg of Nico komt weer terug. 
Hij heeft Klaas gevonden. Hij was via een alternatieve route naar beneden gelopen en was daarbij 
"enigszins" uit de koers geraakt. Gelukkig was de groep weer compleet en konden we aan de 
terugreis naar het hotel beginnen. Onderweg is er nog een fotostop voor een aantal orchideeën en 
daarmee is dag zes ook al weer om. Wat gaat de tijd toch snel! 
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Dag 7 – 7 juni 2010                                                                                                         Liesbeth Leusink 
 
Het was een prachtige dag met lekker weer en veel zonneschijn! Dus een uitstekende dag om met 
bootjes naar het eiland Golem Grad, dat in het Prespa-meer ligt, te varen. We verdeelden ons over 3 
kleine bootjes en staken vanaf het vissersdorpje Konsko van wal. De boottocht zelf was al een 
belevenis, omdat we zo de pelikanen goed konden zien. Soms scheerden ze vlak boven het 
wateroppervlak voordat ze al klapwiekend neerstreken.  
 

  
Golem Grad, het doel van de boottocht De bootjes voor de overtocht 

 
Ergens op een punt in het meer ligt het drielandenpunt van Macedonië, Griekenland en Albanië. Toen 
we het eiland naderden, zagen we allemaal aalscholvers. Ze maakten veel geluid en broedden in 
nesten hoog in de voornamelijk kale bomen. Eenmaal op het eiland moesten we uitkijken voor 
slangen, want het wordt ook wel het slangeneiland genoemd. Ik heb geen slang gezien, maar wel heel 
schattige landschildpadden (de Griekse landschildpad). Op het eiland waren ook overblijfselen van 
Romeinse villa’s en een oude kerk uit de 5e-6 e eeuw na Chr. met fresco’s aan de binnen- en 
buitenkant. Al wandelend over het eiland, begroeid met heel oude, grillige jeneverbes-bomen 
(Juniperus foetissima) zagen we de vruchtlichamen van een bijzondere paddenstoel (Battarraea 
phalloides). Deze vruchtlichamen komen uit een soort duivelsei en hebben roestbruine sporen aan de 
buitenkant van de hoed.  
 

  

De bijzondere paddestoel Battaraea phalloides Ephedra campylopoda 

 
We hebben nog naar de aalscholvernesten van dichtbij gekeken en zijn daarna naar een vroeg-
Christelijke basilica, die tegen de rotswand aan gebouwd is, gegaan om daar even te zitten en van het 
uitzicht te genieten. Corrie zag beneden in het water een (dobbelsteen-?)slang zwemmen. We zagen 
ook nog een bijzondere struik met dunne, groene, slierterige takjes, de Ephedra campylopoda, welke 
een verdovende stof, ephedrine, bevat. Rustig zijn we weer terug naar de bootjes gelopen en we 
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kregen van de botenman een extra rondje varen om het eiland. Op het meer konden we weer prachtig 
de pelikanen zien zwemmen. Terug aan land hebben we geluncht onder een boom, lekker in de 
schaduw. Een vriendelijk ouder echtpaar van het dorpje nodigde ons uit om bij hen in de tuin onder de 
kersenboom zelfgemaakte kruidendrank (rakia) te drinken. Daarin zit wel zo’n  50% alcohol, maar het 
smaakte toch lekker. 
Met de bus zijn we via de weg die langs de beboste oever van het meer loopt een stuk terug gereden. 
We stopten bij een zijpad, dat leidde naar een kapel, gewijd aan de profeet Elia. Langs het bospad 
stonden eeuwenoude eikenbomen en er bloeiden twee soorten lathyrus (Lathyrus lactyflora en 
Lathyrus verna). De kapel lag aan de kust van het meer, dat op dat moment als een spiegel de lucht 
reflecteerde. In de kapel bevonden zich oude iconen met afbeeldingen uit het leven van Elia, zoals 
Elia op de berg Horeb, gevoed door de raven en de ten hemel opneming van Elia met een wagen en 
paarden van vuur ervoor. Achter de oude, houten iconostase zou een eikelmuis wonen. Er lagen wel 
muizenkeuteltjes, maar de muis zelf was niet thuis. We liepen door het bos met de oude eiken weer 
terug naar de bus, die ons afzette bij het kapelletje van de vleermuizen vlakbij het hotel. We zagen 
hoefijzervleermuizen hangen aan het plafond en sommigen vlogen al wat rond. Plotseling zag ik een 
kleine zwarte slang! Leo pakte hem zo op aan zijn staart en hield hem omhoog, zodat wij hem konden 
fotograferen. Leo weet precies welke slangen gevaarlijk zijn en welke niet. Deze was gelukkig niet 
gevaarlijk. Later ben ik samen met Klaas gaan zwemmen in het Prespa-meer. Daar zagen we nòg iets 
zwemmen, een ringslang, die met zijn koppie boven het water uitstak. Na het douchen naar het diner. 
We hadden een ovenschoteltje met witte bonen en gekruide worst. O ja, en koolsalade. Smaakte best 
goed hoor. Het was een hele mooie dag geweest. 
 
 
 
Dag 8 – 8 juni 2010                                                                                                              Nel van Hees                                                     
  
Eindelijk gebeurt het! Gedurende de hele week heeft het als een zwaard van Damocles, of liever als 
de donkere wolken van Macedonië boven mij gehangen. Wanneer ben ik aan de beurt om het verslag 
te maken? Ik word aangewezen door mijn voorganger, Liesbeth Leusink.  
Nog nauwelijks wakker zie ik hoe de zonneharp het Prespameer verlicht. De belofte voor een 
veelbelovende Macedonische dag. Alweer de 8e dag van deze prachtige reis, waarbij de 
bloemenweelde van de bergen steeds opnieuw voor een hoogtepunt zorgt. Vandaag echter is er 
behoefte aan een ander hoogtepunt. De cultuur zal daarvoor zorgen: Het klooster Sveti Naum ligt 30 
kilometer ten zuidoosten van Ohrid aan het meer in de onmiddellijke nabijheid van de Albanese grens. 
 

  

Sveti Naum Meer van Ohrid bij Trpejčά 

 
Tijdens de tocht over de Lipova Livada pas (1568 m.) passeren we prachtige bermen, waarop vele, 
nog onontdekte bloeiende planten groeien. De verrukte kreetjes van de kenners (Annie en Margriet) 
ontlokken aan de achterbank van de bus diverse uitingen van creatief taalgebruik. Veel benamingen 
kunnen het daglicht niet velen, takkenwijf (Alie) is er een nog net voorbeeld van. Kruidenvrouwtjes, 
bloemenmeisjes (Nico) en als klap op de vuurpijl bosnimfen (Clemens) passen veel beter bij de uit 
zeer aardige en nette mensen bestaande groep van natuurvorsers. De rest van de week zal deze 
eretitel dan ook worden gebruikt voor deze zeer kundige en enthousiaste reisgenoten. 
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De heilige Naum bouwde rond 900 zijn klooster en verzorgde er, zoals de verhalen zeggen, 
geesteszieken en door demonen bezeten mensen. Tot in de 19e eeuw diende het klooster als 
sanatorium voor mentaal zieke mensen. De iconostase is rijk versierd met beelden uit het leven van 
deze heilige. In een zijkamer bevindt zich in een stenen sarcofaag het nog immer kloppende hart 
(rara, hoe kan dat?) van de heilige onder een scharlaken rode deken. Raak je die aan, dan worden al 
je wensen vervuld. Voor Leo is dat werkelijkheid geworden, buiten het klooster ontmoet hij de ijsvogel, 
die aan de oever van het Ohridmeer te zien is. 
Ook voor Klaas wordt een wens vervuld; het prachtige blauwgroene poeltje, de bron van de Zwarte 
Drim waar we onder de felle zon naar toe wandelen, roept een jeugdherinnering bij hem op. In je 
jeugd is het leven wellicht zo helder en klaar als het water in de poel. 
Genoeg cultuur gezien is een opmerking die klinkt, snel dus weer de natuur in. We rijden naar 
Trpejčά, volgens Zoran, onze chauffeur, het Saint Tropez van Macedonië, aan de oever van het 
Ohridmeer. Als eerste duikt Klaas als een pelikaan het water in, gevolgd door Nico, Marian, Liesbeth, 
Annie, Margriet en Zoran. De lunch met heerlijke visjes en bovendien de overheerlijke mierzoete 
gekonfijte vijgen, is een welkome afwisseling van ons nogal eenzijdige avondeten in Hotel RIVA.  
Na de lunch laten we Henk onder het toeziend oog van de ober achter in een luie strandstoel en 
maken een wandeling hoog boven de oever van het Ohridmeer.  
Bloedheet, met prachtige bloemenweitjes, waar de bosnimfen likkebaardend voor op hun knieën 
gaan. De bokkenorchis, de blauwe aspergeorchis (Limodorum abortivum) zijn zeer fotogeniek en 
brengen zelfs verwoede `wandelaars` als Clemens tot vervoering. Hij loopt er graag even voor terug 
om zeker te weten dat het geen blauwe bremraap is. 
 

   
Bokkenorchis Spinnenorchis Bijenorchis 

 
Om half vijf zijn we terug op het dorpsplein van Trpejčά, snoepen van een ijsje en aanvaarden de 
terugtocht. Onderweg alweer prachtige uitzichten op zowel het Ohrid– als het Prespameer. Om vijf uur 
stapt Klaas, door ervaring tijdens zijn vorige wandel-dwaaltocht  wijs geworden, samen met Clemens 
uit de bus. Zij gaan de mogelijkheid onderzoeken voor een wandeltocht de volgende dag. Het blijkt 
een nogal saaie wandeling te zijn, alleen maar bos, bos en nog eens bos. Niet geschikt dus. Dankzij 
hun straffe tempo en de corrigerende invloed van Clemens op Klaas, slaan zij bij de meeste 
kruisingen de goede weg in en komen even na zeven uur, snakkend naar een Skopsko binnen 
stuiven. De rest van onze groep zit dan al aan de soep, Klaas en Clemens kunnen zo aanschuiven. 
Na het eten volgt de planning voor morgen, die echter gedurende de avond, wellicht onder invloed van 
de drank vele malen wisselt. Uiteindelijk leidt het programma van de volgende dag in goede harmonie 
tot een tweedeling. Maaike en Henk zullen hier meer over vertellen. 
Een avondwandeling levert Leo en mij twee steenuiltjes en vleermuizen op. Eenmaal terug in Hotel 
RIVA wordt de 10 jarige samenwerking tussen Liesbeth en Klaas gevierd met geestrijk vocht en 
werken de bosnimfen onverdroten door aan hun plantenlijst. 
Het wordt donker en de nacht breekt aan, de een na de ander verdwijnt naar zijn kamer. De honden 
nemen de wacht over en blaffen ons de nacht door.  
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Dag 9 – 9 juni 2010                                                                          Henk Kamphuis en Maaike Vervoort  
                                              
Henk Kamphuis: Op deze zonovergoten dag zat de stemming er weer goed in. Letterlijk in Nederland 
door de verkiezingen en overdrachtelijk bij de kleine groep natuurliefhebbers in Stenje. We reden met 
Zoran, onze chauffeur, het Nationaal Park weer in, waarbij de plantenliefhebbers de bermen 
afstruinden op zoek naar orchideeën en andere bijzonderheden. Zo werden de uilvlieg en het vliegend 
hert gespot. De vogelaars gingen richting moerasachtig gebied bij het meer. Nee, geen vogels zeiden 
de bezoekers van een klein café, die om half 10 aan het bier zaten. En ja, dan toch, de hop, ooievaar, 
cetti’s zanger en grauwe klauwier. In het moeras vlogen de bijeneters en hoorden we de wielewaal,de 
nachtegaal en de kwartel.Toen de vogelaars de bloemenmeisjes ophaalden en 2 verdwaalde mannen, 
zagen we onderweg het rood bosvogeltje.  
 

  
Actiefoto van mannetje vliegend hert                         Iris sintenisii 

 
Maaike: Het weggetje omhoog, al een paar keer waren we erover gereden, geracet volgens 
plantenliefhebbers. Tijdens een klein stopje was er al eens een lichtgele onosma geplukt en op zoek 
naar een bij nader inzien toch niet vergeten wandelstok, een orchidee gezien. 
Margriet had elke keer met haar neus tegen het raam gespeurd naar een stopplaats vanwaar we goed 
de heuvel op konden klauteren. Een niet zo steile helling waar nog wat resten geblakerde stam van 
een brand stonden. Mooi open en hartstikke vol bloemen. 
Een grappig excursiedoel, de enige asfaltweg in de wijde omtrek, maar we waren er erg nieuwsgierig 
naar de zijkanten en vandaag was de laatste kans. De vogelaars  kregen de bus en wij onze berm en 
die was echt enig. Roze convolvulus met zilverig blad stond erg mooi naast orlaya, geel en wit vlas, 
knalrode bloemen van kooltje vuur, zonneroosjes, minimalva’s, een heel klein knautiaatje , irissen een 
tuincentrum waardig en nog veel meer, te lezen in de plantenlijst. Bronsgroene torren op de wilde 
rozen. Tegen twaalven werd het wat drukker, Ik heb wel een auto of 4 geteld. Daarna weer met onze 
vogelvrienden verder naar een welhaast ontvolkt dorpje voor onze laatste middag in het 
Pelikanenparadijs Prespa. 
 
Henk: Een grote groep ging in de hitte bergaf terug naar het hotel. Daar was het een drukte van 
belang met 2 eindexamengroepen van de basisschool, die traditionele dansen uitvoerden tot ze in de 
kleine uurtjes huiswaarts gingen. 
  
 
 
Dag 10 - 10 juni 2010                                                                                                            Erik van Dijk 
 

 
Nog een laatste blik op het Prespa meer 

 
Op deze dag verplaatsen we ons van Stenje aan het inmiddels zo vertrouwde Prespa-meer naar de 
bergen van Mavrovo (nationaal park). De tocht met het busje plus aanhanger met daarin al onze 
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koffers verloopt via het beroemde Ohrid, dat zijn naam gaf aan het al even beroemde meer op de 
grens van Macedonia en Albania (UNESCO cultural and natural heritage sinds 1980). Vandaag weinig 
natuur maar veel cultuur. Ohrid is een van de oudste menselijke nederzettingen van Europa en werd 
al in 353 v. C door de Grieken beschreven als Lychnidos, de stad van het licht. Pas in 879 n. C werd 
de plaats tot Ohrid (Albanees “Vo Hrid”, stad op de heuvel) herbenoemd. Ook het Meer van Ohrid is 
oud, meer dan drie miljoen jaar, waarschijnlijk het oudste meer van Europa. 
's Ochtends blijkt de waterleiding van Hotel Riva niet te werken.... Problemen dus met douchen, 
sanitaire behoeften en de vertrouwde Macchiato koffie. Los van dit ongemak, naar verluidt 
veroorzaakt door een kapotte pomp van de lokale waterleverancier, zitten sommigen nog wat 
vermoeid aan het ontbijt. Het luidruchtige avondfeest van de scholieren in de eetzaal van Hotel Riva 
ging door tot 2 uur 's nachts en was duidelijk op alle kamers te horen. We hebben nog geluk dat we 
aan tafel kunnen ontbijten, want de jeugd vond het leuk om bovenop de tafels de Macedonische 
dansjes uit te voeren. 
 

  
Hotel Riva Laatste avond in Stenje 

 
De route naar Ohrid gaat niet als verwacht door de hoge pas langs besneeuwde berghellingen zoals 
bij onze eerdere dagtocht naar Sveti Naum, maar noordelijker via een makkelijkere maar minder 
spectaculaire weg. Wel zo veilig voor onze bagage in het aanhangwagentje. Zo'n 10 kilometer vanaf 
Stenje ziet Henk een forse schildpad snel van de weg de berm induiken. Onbekend of het de Moorse 
of Griekse landschildpad betreft, onze chauffeur houdt het op “Macedonian” schildpad. Om 10 uur zijn 
we in Ohrid aan de haven waar 16 groepsleden inclusief reisleider inschepen in twee kleine 
motorbootjes op weg over het kristalheldere water naar de 13e eeuwse kerk van Sint Kaneo. Een 
deelnemer blijft achter in het centrum met zijn vele terrassen, parken en oude kronkelende smalle 
straatjes in het historische centrum dat tegen een steile heuvel aanligt. Afspraak is dat iedereen om 16 
uur weer terug is bij de haven om dan in de bus te stappen. Tijd genoeg dus voor de heel talrijke 
souvenirstalletjes met halskettingen en oorbellen van “Ohrid parels”, mini-iconen en andere lokale 
specialiteiten en ook voor de zelf te organiseren lunch in een van de vele restaurantjes met al dan niet 
zonnig terras. 
De groep van 16 schepelingen vaart eerst vrij ver het meer op, tot ongenoegen van enkele 
deelnemers die zo snel mogelijk willen aanleggen en de heuvel beklimmen op weg naar de talrijke 
culturele bezienswaardigheden. In de ene boot een spraakzame Macedonische captain die zelfs een 
aardig woordje Nederlands spreekt, in de andere boot een zwijgzame man die geen talen over de 
grens lijkt te spreken. Na aanleggen van de bootjes een steile klim naar het eerste monument, Sint 
Jovan Kaneo, en klein 13e-eeuws kerkje vlakbij het meer, zeer bekend van Macedonische 
ansichtkaarten. 
Op de helling boven het centrum van Ohrid en in het oude centrum zelf zijn nog veel meer 
bezienswaardigheden te zien: 
- Samuil’s kasteel; reconstructie van het kasteel van de Macedonische tsaar uit de 10e eeuw die Ohrid 
hoofdstad van Macedonia maakte; 
- Andere kerken zoals: 

- Sint Clement (leerling van Cyrillus, grondvester van Slavische cultuur in Macedonia),  
- Sint Sofija (kathedraal, 1314; in Osmaanse periode moskee),  
- Sint Bogodorica Perivlepta (fresco’s uit 1295); 

- Antiek amfitheater, Romeins, 2e eeuw v. C; ’s zomers nog steeds in gebruik voor concerten; 
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- Iconenmuseum; 
- Stedelijk museum met onder andere gouden, bronzen en keramische voorwerpen uit de 5e eeuw v. 
C waaronder een dodenmasker. 
Niet iedereen heeft de tijd om al dat moois goed te bekijken. We lunchen op eigen gelegenheid en 
sommigen besteden veel tijd aan de talrijke souvenirstalletjes of de goedkope kledingwinkels. 
 

  
Straatbeeld Ohrid Met speciaal uitgereikte kleding het klooster in 

 
Om 16 uur vertrekken we vanaf de haven van Ohrid en rijden na het bezoek aan het standbeeld van 
onze landgenoot A. den Doolaard (pseudoniem voor Bob Spoelstra jr., 1901- 1994) nog een stukje 
langs het meer westwaarts, totdat we in Struga definitief afscheid nemen van het zo bijzondere Meer 
van Ohrid. Via de 418 met flinke gaten in de weg noordwaarts. Eerst een heel brede vlakke riviervallei, 
maar al snel wordt het een bergachtige kloof met steile afgronden naast de weg. Links van ons hoge 
bergen van Albania. Ten zuiden van Debar rechts van ons een lang stuwmeer; hier bedraagt de 
afstand tot de Albanese grens maar enkele kilometers. Het landschap is hier veel ruiger dan bij de 
meren die we vandaag verlieten. Hoge rotswanden met daaronder op puinhellingen spaarzame 
houtbegroeiingen en nauwelijks nog bergweitjes. De landbouwgrondjes zijn sterk verruigd, weinig 
bloemrijk en de dorpjes tonen hun Albanese invloed door veel moskeeën met hoge witte minaretten.  
In Rajcica hebben we een interessante stop bij een orthodox klooster. Een jonge, gedreven non vertelt 
in de negentiende-eeuwse kerk het interessante verhaal van de vele fresco’s en iconen. Een aantal 
deelnemers blijkt het determineren van de vele afgebeelde heiligen net zo interessant te vinden als 
het op naam brengen van plantjes en beestjes. 
Na een steile klim bereiken we tegen zessen het in de bergen gelegen herdersdorp Lazaropole (aan 
de rand van nationaal park Mavrovo) en checken daar in in Hotel Kalin, een vrij chique bedoening met 
donker hout en natuursteen. Ruime kamers en een copieus maar langdurig diner. 
Voor het slapen gaan nog een nachtexcursie voor circa tien belangstellenden. Geen nachtzwaluwen 
gehoord, wel de dwergooruil. Het geluid van een nabije hoogspanningsleiding veroorzaakt enige 
verwarring. 
 
 
Dag 11 -11 juni 2010                                                                                                     Leo van der Kooij 
 
Vandaag, de eerste dag van ons verblijf in Lazaropole, gaan we de omgeving verkennen. Vanwege de 
verwachte hitte had Klaas het ontbijt een half uur vroeger gepland. Helaas blijkt dit niet zo maar te 
gaan, want om 7.45 u. kijken we naar binnen in de eetzaal en zien lege tafels. Klaarblijkelijk weet 
niemand van het personeel wat een ontbijt inhoudt. We beginnen dan maar met een kop koffie of thee 
onder de giga-parasol voor hotel KALIN. Tegen acht uur passeert er een man met een doos vol 
eieren. Even later komt er iemand met een plastic zak met broden uit de plaatselijke “supermarkt “ die 
de richting van het hotel opgaat. Het zal het teken zijn dat er nu echt een ontbijt op handen is. De 
tafels staan niet zoals gisteren tegen elkaar aan en we moeten het doen met het brood dat 
voorhanden is en we kunnen gebakken eieren bestellen. Brood voor het lunchpakket is er niet. We 
horen van Klaas dat er pas om een uur of 9 een bakker beneden uit het dal met brood in Lazaropole 
zal arriveren. Het besluit wordt genomen hier niet op te wachten, maar de plaatselijke super te 
bestormen voor crackers, koekjes en wat dies meer zij om straks in het veld te picknicken. 
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Aldus vertrekken we pas om 9.15u. net nadat de “bakker van beneden” met de auto aan komt rijden 
en een krat vol broden de super binnendraagt. Nog gauw weet Erik vers brood in te slaan. 
Het dorp is maar klein en we lopen al snel in oostelijke richting het open veld in. En wat voor een veld! 
We zien rondom een bloemenzee in alle kleuren, wit, geel, paars, blauw, roze, rood en oranje. Boven 
deze bloemenweelde dartelen de vlinders. We zien koningspages en koninginnepages, 
parelmoervlinders en blauwtjes. De vreugde kan helemaal niet op als er nog een mooie rouwmantel 
voorbij fladdert. De voorspelde warmte begint zich al te laten gelden, maar het enthousiasme wordt 
daardoor niet gedrukt. De beide “bloemenmeisjes”, Annie en Margriet gaan totaal uit hun dak bij het 
zien van Silene roemeri, een voor dit gebied endemische plant. Er is zoveel te zien, te fotograferen en 
te noteren dat we wel een uur over de eerste paar honderd meter doen. De dorst slaat toe, maar 
gelukkig is daar een bron in de vorm van een gemetseld muurtje waar koel water uit een pijpje 
stroomt. 
 

  
Lazaropole Bron met helder water 

 
 Een oude appelboom biedt een weldadige schaduw. Rusten is er nog niet bij, want daar staan een 
paar bloeiende dichtersnarcissen( Narcissus poeticus). Wat zeg ik een paar? Het blijken er honderden 
te zijn, voor het grootste deel al uitgebloeid. De exemplaren bij de bron hadden het dankzij de 
schaduw langer uitgehouden.  
Dan wordt de ontdekking van de dag gedaan. Daar staan zowaar de opvallend oranje bloemen van de 
Geum coccineum. Even verder worden het er steeds meer en zijn hele plekken oranje gekleurd. In 
Pelister waren enkele dames in hun enthousiasme dwars door een beek gewaad om het ene, en tot 
dan toe enige, exemplaar van dit fraaie Nagelkruid van alle kanten te fotograferen. Hier staan ze 
massaal. Ook orchideeën w.o. Wantsenorchis, Harlekijn en een mooie groep Aangebrande orchissen 
vinden we steeds meer.  
 

  
De endemische plant Silene roemeri Narcissus poeticus 
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Na een rustpauze in de schaduw valt de groep uit elkaar. Nel en ik lopen nu alleen verder over het 
pad dat langzaam stijgend een beukenbos inloopt. Anderen zijn al vooruit of komen achterop. Gespitst 
op bijzondere waarnemingen speuren wij de helling onder de bomen af. Die bleke orchideeën? Zijn 
dat geen Koraalwortels? Met moeite hijs ik mij de steile helling op om foto´s van dichtbij te kunnen 
maken. Met steun van de stok en hangend aan boomwortels lukt dat. De terugtocht was nog veel 
linker. De stenen op de helling lagen los en houvast is er nauwelijks. Met behulp van Nel en Maya die 
ons achteropgekomen was, weet ik half glijdend weer op het pad te komen. Net staan we weer bij 
elkaar en daar komen Klaas en Annie aangelopen. Enthousiast maken wij melding van onze vondst 
en wijzen naar boven waar de bloemen staan. “ O, Vogelnestjes!” is het commentaar en met forse tred 
vervolgen zij hun weg op zoek naar échte bijzonderheden. Die vinden zij in de vorm van een 
endemische Vuilboom ( Rhamnus fallax) en een Kardinaalsmuts ( Euonymus verrucosus). Mooi 
allemaal, maar desgevraagd deelt Klaas ons, nogal terneergeslagen amateurfloristen, mee dat dit 
voor hem de toppers zijn en orchideeën maar onkruid. Tja, wat moeten we dan verder. Heerlijk 
genieten in de schaduw van het bos bovenaan een steile helling met beneden ons een ruisend 
beekje, dat is je ware. Tot onze grote verrassing horen we een winterkoning zingen, de eerste keer dat 
we dit vogeltje op deze reis waarnemen. Overigens is de vogelstand in dit gebied matig zowel wat 
aantallen als soorten betreft. Grauwe gorzen en grauwe klauwieren zitten er volop, maar de meeste 
andere soorten zijn schaars. Voor ons is het verste punt nu bereikt en na uitgerust aanvaarden we 
even later de terugtocht. Al rondkijkend ontdekken we op enkele oude beukenstammen het korstmos 
Lobaria pulmonaria, dat we op de tweede wandeltocht in Galičica al eerder waren tegengekomen. Op 
de heenweg hadden we aan de overkant van de beek half verscholen tussen de bomen een wit 
kapelletje gezien. Dat proberen we te bereiken. Een smal paadje, niet meer dan een spoor door het 
hoge gras, loopt naar een betonnen bruggetje over de beek, vanwaar het paadje weer omhoog naar 
het kapelletje loopt. De kapel is gewijd aan de Heilige Athanasius, vermeldt het opschrift. We kijken 
even binnen naar de verzameling iconen, alles getuigend van een eenvoudige vroomheid. Buiten 
staan houten banken in de schaduw, die ons verleiden om de hitte even te ontvluchten. We zien 
enkele hoge planten met slanke trossen felblauwe bloemen staan. Tussen de lange, smalle 
kroonbladen steekt de stamper ver uit. Later op de dag laten wij de foto´s aan de kenners zien. Zij 
herkennen onze vondst als Asyneuma canescens, een soort uit de klokjesfamilie.  
 

  
Aangebrande orchis Trolliusvallei 

 
Verder op de terugweg komen we steeds meer reisgenoten tegen. Maya waadt door een beek en 
vangt enkele kokerjuffers die na bewonderd te zijn, weer in hun element gezet worden.  
Bij het bereiken van de eerste huizen van Lazaropole klinkt luid geblaat. Een kleine kudde schapen 
wordt uit een vrachtauto geladen. Een jong lammetje, zo jong dat het nog nauwelijks op zijn pootjes 
kan staan, wordt door een man uit de laadbak getild. Klagelijk blatend staat het daar op zijn pootjes te 
wankelen. Op het terras onder de parasol nemen we met een aantal reeds eerder aangekomenen een 
heerlijk koel biertje en vertellen elkaar de belevenissen van de dag. Marianne en Klaas arriveren 
tegen 6 uur verhit na een tocht over gebaande en ongebaande wegen. Zij hadden een rondje om de 
zuid gemaakt, waarbij ze twee toppen beklommen hadden. Even later komen Liesbeth en Erik eraan. 
Ook zij hadden een rondje, maar dan om de noord gelopen. Enthousiast vertellen ze dat zij door een 
prachtig veld met bloeiende trolliussen gelopen hadden. Hun belevenissen blijken de frustratie van 
onze reisgenoot, turbo-bergbeklimmer, Clemens aan te wakkeren. Hij wilde ook een flinke tocht 
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maken, maar liep telkens vast in doodlopende paden. Ondertussen komt de enorme dorpshond vol 
trots haar pup presenteren. Wat een heerlijk wollig troetelbeest! 
Stipt om 7 uur gaan we weer aan tafel. Na de uitspattingen met de dure wijn van gisteren doen we het 
nu wat rustiger aan met de ons al uit Stenje vertrouwde wijn Alexander. 
De maaltijd is voortreffelijk, waarmee de keuken zich ruimschoots voor het karige ontbijt revancheert. 
Het menu is tomatensalade met geschaafde feta, een tussendoortje in de vorm van gevulde paprika, 
gebraden kip met tomatensaus en een pannenkoekje met chocoladesaus toe. Na het eten gaan we 
nog op zoek naar nachtzwaluwen. Die komen we niet tegen, maar wel vuurvliegjes met knipperlicht en 
glimwormpjes. In het vallende duister komt ons een grote kudde schapen tegemoet. We horen een 
bosuil, dwergooruilen en kwartelkoningen en bewonderen de sterrenhemel. Wat een rust. Morgen 
onze laatste hele dag. 
 
 
Dag 12  - 12 juni 2010                                                                                                 Marianne de Bruyn 
 
's Morgens vroeg wakker, zal ik blijven liggen of opstaan en genieten van de prachtige omgeving. Ik 
kies voor het laatste en ben als eerste buiten. Tja, en nu? Ik sla de doodlopende weg in omdat ik 
gisteren een kapelletje heb 'gemist'. Misschien kan ik het alsnog vinden. Bij het grote - op het oog 
leegstaande - pand staan mannen tegen elkaar te schreeuwen, wat versterkt wordt door honden die 
tegen hen en elkaar blaffen. Ga ik daarlangs? Neen! Terug dus. Op een van de stoelen tegen de 
gevel voor hotel kijk ik naar wat langs komt, aan vogels (zwaluwen die af en aan vliegen om de 
honger van hun opgroeiend kroost te stillen), mannen (dobro yutro!) en  een enkele auto (1 uit Italië,1 
uit Alaska, 2 uit Skopje en een zonder nummerplaten. Wat gebeurt er allemaal in het grote pand, dat 
ogenschijnlijk leegstaat? 
Als tweede komt Nico naar buiten en ik vertel hem van mijn wens om het kapelletje te zoeken. OK, 
samen lopen we de doodlopende weg in. Bij het ogenschijnlijk leegstaande pand staan nog steeds 
mannen, ze schreeuwen niet, maar de honden grommen vervaarlijk tegen ons en hun baas stopt ze 
niet. We kiezen eieren voor ons geld en lopen terug. In de berm probeert een klein vogeltje voor ons 
weg te vliegen. 'Ach, wat schattig, een jonkie; hij weet nog niet dat mensen gevaarlijk kunnen zijn; wat 
zou het zijn?' Zelfs voor een jonkie vliegt 'ie erg slecht. Nico pakt het met behendige 
boswachtersvogelgreep beet. Bij nadere bestudering blijkt een slip van een paardebloem 
onontwarbaar om het pootje gewikkeld te zijn. Gelukkig heeft Marianne een schaartje. Na wat gepulk 
vliegt het - inmiddels overduidelijk een kneutje - prrrt weg. 
Dan ontwaakt langzaamaan de rest van het gezelschap. De een na de andere komt naar buiten met 
een kopje koffie in de hand. Ja, zo komen de jongens van het hotel er nooit aan toe ontbijt voor ons te 
maken. Ondertussen zijn de bloemenmeisjes onverstoorbaar aan het determineren waar ze 
gisteravond nog niet aan toe waren gekomen. 
Het onbijt laat niet al te lang op zich wachten; het was gisteravond al aangekondigd met pitabroodjes 
maar is toch verrassend. Hier zijn pitabroodjes bladerdeeg gevuld met geitenkaas en tomaat. Toen 
was het toch zomaar even stil aan tafel. 
. 

  
Rustpauze op terras van kapel in Tresonče Fraaie muurschildering boven de deur van de kapel 

 
Dan is het tijd om te vertrekken, lopend (dit is: al determinerend) naar Tresonče. Maar welke weg 
moeten we hebben? Niemand weet het precies en Klaas is niet te vinden. Volg Leo, maar Leo weet 
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het ook niet. Gelukkig neemt Klaas al snel de leiding weer op zich. Daar gaan we, een warme dag. 
Zodat we voor het eerst de blote knieën van Ellen zienDe stemming zit er in. Klaas plaagt Liesbeth 
omdat ze gisteren samen met Erik naar de top met de zendmast is gelopen (is Klaas jaloers?). 
Liesbeth is er niet van gediend! 
De kopgroep bereikt het dorp en strijkt neer op de heerlijk koel beschaduwde terras van de kapel van 
Petrus en Paulus bij de ingang van het dorp. 
Later voegt het peloton zich erbij. Vervolgens komt Erik ook nog! Dan zijn we op Henk na compleet. 
Nico maakt Liesbeth verlegen met het baltsgedrag van de nachtzwaluw, Klaas doet een 
schoonheidsslaapje, Marianne struikelt over een reuzennachtpauwoog en allen genieten we van onze 
sobere lunch en het frisse water van de bron. 
Dan gaan de eersten alweer tot actie over. Een kleine verkenning om het kerkje levert een leegstaand 
huis op en een vervallen gedenkteken uit de Titotijd. Ergens rond 1952 zijn mensen met Cyrillische 
namen gesneuveld voor de goede zaak. 
We kunnen naar het dorp verderop, via een steile asfaltweg omhoog. Eerst langs een grazige plek 
langs een beek met een kudde paarden. Ze lopen los zonder 'herder'; een enkeling heeft een bel om 
de hals. Twee veulens, waarvan een net geboren die nog niet weet dat paarden geen 
bokkensprongen horen te maken, rent rondjes om zijn moeder. Een uitgelezen plek voor Klaas om 
nog een beautysleep te doen - wie weet helpt het. 
De weg naar het volgende dorp is te steil en te heet. De bloemenmeisjes - bang om iets te missen - 
gaan het langste door langs de hete helling, maar uiteindelijk keert ieder terug naar de koelte. 
Nico en ik wagen het erop de weg naar het hotel te gaan lopen. Na 9 kilometer is er een splitsing en 
daar zal de bus ons oppikken. Die zal om 16.00 uur uit het dorp vertrekken. Om 14.00 uur, als we net 
op pad zijn, komt Zoran ons al tegemoet. We vermoeden dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat de 
bus eerder uit het dorp zal vertrekken. 
De dag is heet maar de weg is redelijk overschaduwd. Er is een plek waar de beek bereikbaar is. We 
zoeken wat verkoeling door te gaan pootje baden, maar het water is zo koud dat het al na 2 minuten 
zeer doet aan onze voeten.  
Het is heerlijk om gewoon even tempo te lopen. En ondanks ons tempo zien we toch nog een 
wipneusadder (wie neemt mij hier in de maling? blijkt een zandadder, dat klinkt normaal), bloeiend 
vingerhoedskruid en een groene hagedis.  
Tevreden over onze prestatie wachten we tot na vieren op de splitsing in een heel klein stukje 
schaduw. In de bus horen we dat Clemens ongeveer 100 meter achter ons was neergestreken om te 
wachten op de bus. Henk zit ook in de bus; hij was als laatste en alleen naar het dorp Tresonče 
gelopen.  En, oh schande, de bus was zo laat omdat iedereen vergeten was om Ellen mee te nemen. 
Toen iedereen erachter kwam, had Zoran de bus niet kunnen keren, had een heel eind door moeten 
rijden...en toen was er ook nog een tegenligger waardoor hij een heel eind achteruit had moeten 
rijden! Maar hij kan er wat van. Met een beheerst tempo rijdt hij de bus de haarspeldbochten omhoog 
terug naar het hotel. Dit vindt hij vele malen leuker dan de snelweg. 
 

  
 

Zie de tekst van deze dag Het favoriete biermerk van Marianne  

 
Terug in het hotel blijkt het favoriete biermerk Skopsko uitverkocht en stappen we over op Amstel, in 
deze temperatuur even verkwikkend, maar met wel heel merkwaardige effecten. Op Ali heeft het pilsje 
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een wel heel extreme uitwerking. Deze bedaagde dame op leeftijd krijgt als een bakvis de slappe lach. 
Ook Nel laat het pilsje niet onberoerd; ze zegt weer 'Bart'  tegen Klaas. Nico wordt loslippig; die 
verraadt Klaas. Klaas zou gezegd hebben dat Nico en ik de splitsing niet zouden halen, nou  ja, Klaas 
had beter kunnen weten, of is het de kift? Gelukkig heeft het frisse pils op de bloemenmeisjes een 
activerende uitwerking; die slaan meteen weer aan het determineren. 
  
Het laatste avondmaal bestaat uit sla en kaas als voorafjes, koude rijst, koud vlees en doorgekookte 
groente. Dit  voldoet niet helemaal aan ieders verwachtingen, maar de baklava die we als nagerecht 
krijgen, maakt het wel weer goed. Leo spreekt namens allen een welgemeende dankwoord aan 
reisleider Klaas. Zo'n reisleider met  zijn buitengewoon grote en parate kennis en onnavolgbare humor 
maak je zelden mee in je leven. Ook voor chauffeur Zoran had Leo waarderende woorden.  
 

  
Hier wordt gedetermineerd Laatste avond, toespraak Leo 

 
Hoewel er geen bonte avond was, verliep de avond toch wel bont. Heel wonderlijk was dat het witte 
paard van de kudde afgeraakt alsmaar door de straat heen en weer bleef lopen op zoek naar de prins 
die hem zou bespringen. Merkwaardig genoeg was er niemand die deze uitdaging aanging.  Als 
avondprogramma ontstaat spontaan een nachtelijke excursie om in het donker enkele 
natuurwaarnemingen te kunnen doen. Is de Melkweg te zien en wat is de beste methode om deze te 
bestuderen. Zijn er vuurvliegjes en geven ze op dezelfde wijze licht als glimwormen? Is er in het dorp 
1 kwartelkoning waarvan je de echo tegen de huizen hoort of zijn het er meer, en hoeveel dan wel? 
Wanneer het nieuwe maan is en straatverlichting ontbreekt, hoe groot is dan de afstand waarop je 
anderen kunt herkennen.  Een leerzame afsluiting van een leerzame reis. 
 
 
 
 
Dag 13 - 13 juni 2010                                                                                                         Ellen Kerkhof 
 
De laatste dag van de vakantie. Na uitgezwaaid te zijn door enkele hotelmedewerkers begint de bus 
aan een tocht dwars door Mavrovo, dat we zo nog een keer op ons in kunnen laten werken. Het stuk 
dat ons daarna nog rest, is vlak en gaat snel. Op naar Skopje, waar we een laatste tussenstop zullen 
maken. 
In Skopje blijkt het bloedheet te zijn, ver boven de dertig graden. We zijgen amechtig neer op een 
terras. Tijdens ons verblijf in Galicica en Mavrovo was het soms warm, maar dit slaat alles. Het is 
maar van korte duur want we worden op tijd op het vliegveld verwacht. 
De terugvlucht verloopt gesmeerd en we spreken de hoop uit dat we elkaar weer zullen zien op de 
reünie, die gepland wordt. 
Klaas, je hebt een mooie, afwisselende reis voor ons uitgestippeld, “blago daram”! 
 
 

----------------- 
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Vogellijst Macedonië 1-13 juni 2010                                                                     Nico de Bruin 
 
 
1 Fuut                      Podiceps cristatus 
Enkele ex. en soms baltsend in het Prespameer. 
 
2 Roze pelikaan                        Pelecanus onocrotalus 
Alleen in het Prespameer. Dagelijks voor het hotel en in totaal ongeveer 200 ex. 
 
3 Kroeskoppelikaan                    Pelecanus crispus 
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid één ex in het Prespameer en met zekerheid 
diverse ex. op Golem Grad. 
 
4 Aalscholver                     Phalacrorax carbo 
Dagelijks een tiental vissen vangende ex. in het Prespameer 
 
5 Dwergaalscholver                Microcarbo pygmeus 
Deze zeldzame soort hebben we gezien in het riet aan de oever van het Prespameer 
 
6 Kwak                            Nycticorax nycticorax 
Op twee verschillende dagen één ex vliegend boven het Prespameer. 
 
7 Kleine zilverreiger                        Egretta garzetta 
Enkele ex aan de oever en vliegend boven het Prespameer. 
 
8 Grote zilverreiger                   Casmerodius albus 
Idem als Kleine zilverreiger 
 
9 Blauwe reiger                  Ardea cinerea 
Twee ex vliegend boven het Prespameer. 
 
10 Ooievaar                                 Ciconia ciconia 
Tijdens de wandeling naar de burcht van Marko en in het nationale park Pelister één ex 
gezien. Tijdens de busreis naar Skopje enkele ex op het nest gezien. 
 
11 Knobbelzwaan                               Cygnus olor 
Op het meer van Ohrid een stel met jongen. 
 
12 Wilde eend        Anas platyrhynchos 
Enkele ex op het Prespameer. 
 
13 Grote zaagbek                     Mergus merganser 
Enkele ex op het Prespameer tijdens de vaartocht naar het eiland Golem Grad. 
 
14 Vale gier          Gyps fulvus 
Eén ex tijdens de wandeling in de bergen van Galičica (Magaro). 
 
15 Steenarend                    Aquila chrysaetos 
Twee ex in het noordelijk deel van nationale park Galičica en één in de bergen van Magaro. 
 
16 Slangenarend           Circaetus gallicus 
Eén ex met slang in zijn/haar poten gezien van uit de bus in Galičica. 
 
17 Dwergarend                            Hieraaetus pennatus 
Helaas alleen door Clemens en Nico gezien tijdens de wandeling naar Tresonče. 
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18 Grauwe kiekendief             Circus pygargus 
Tijdens de busrit van Prilep naar Stenje één ex gezien.. 
 
19 Buizerd                   Buteo buteo 
Enkele waarnemingen tijdens diverse wandelingen. 
 
20 Sperwer                            Accipiter nisus 
Eén waarneming bij de burcht van Marko en één van uit de bus naar Skopje. 
 
21 Torenvalk                            Falco tinnunculus 
Enkele ex bij de burcht van Marko en bij het Prespameer. 
 
22 Boomvalk                                    Falco subbuteo 
Tijdens de wandeling in nationaal park Galičica één ex gezien. 
 
23 Kwartel                                        Coturnix coturnix 
Gehoord bij Ezerani en vlak bij het hotel in Lazaropolje. 
 
24 Kwartelkoning                       Crex crex 
Enkele ex gehoord net buiten het dorp Lazaropolje en zelfs in enkele tuinen van dit dorp. 
 
25 Kleine plevier                           Charadrius dubius 
Een paartje was regelmatig te zien en horen op het strand voor het hotel in Stenje. 
 
26 Kokmeeuw                                  Larus ridibundus 
Een tiental ex voor het hotel aan de oever van het Prespameer. 
 
27 Geelpootmeeuw                     Larus michahellis 
Langs het Prespameer hebben we er tientallen gezien. 
 
28 Visdief                                                      Sterna hirundo 
Eén ex tussen de meeuwen voor het hotel aan de oever van het Prespameer. 
 
29 Reuzenstern                           Sterna caspia 
Enkele ex voor hotel Riva in Stenje 
 
30 Rotsduif                                  Columba livia 
Tientallen op en boven het eiland Golem Grad. 
 
31 Houtduif         Columba palumbus 
Eén ex van uit de bus op weg naar Skopje gezien. 
 
32 Turkse tortel                Streptopelia decaocto 
In verschillende dorpjes en steden aanwezig. 
 
33 Zomertortel                            Streptopelia turtur 
Tijdens diverse wandelingen gezien en/of gehoord. 
 
34 Koekoek                              Cuculus canorus 
Tijdens diverse wandelingen gehoord en/of gezien. 
 
35 Bosuil                               Strix aluco 
Gehoord in Stenje en in Lazaropolje. 
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36 Steenuil                                  Athene noctua 
Gehoord in Stenje en in Lazaropolje. 
 
37 Dwergooruil                            Otus scops 
Net als de andere uilen gehoord in Lazaropolje. Er waren hier drie soorten uilen te horen! 
 
38 Nachtzwaluw                       Caprimulgus europaeus 
Na café-bezoek in Stenje-noord waargenomen door Hans en Ellen. 
 
39 Gierzwaluw                       Apus apus 
Enkele ex in Prilep en bij “ons” hotel in Lazaropolje. 
 
40 Alpengierzwaluw                        Egretta garzetta 
Honderden boven het eiland Golem Grad. Ook enkele ex in de buurt van hotel in Stenje. 
 
41 Hop                                    Upopa epops 
Enkele ex. op verschillende locaties gezien. 
 
42 IJsvogel                Picus viridis 
Eén gezien tijdens het bezoek aan het klooster Sveti Naum. 
 
43 Bijeneter                               Merops apiaster 
Enkele waarnemingen, maar de mooiste was in Ezerani. Hier was een groep te bewonderen 
en af en toe vloog er een vlak over ons hoofd. Helaas hebben de plantenmeisjes dit gemist. 
 
44 Groene specht                Picus viridis 
Eén gezien van uit de bus op weg voor een wandeling in de bossen rond Leskoec. 
 
 
45 Grote bonte specht        Dendrocopos major 
Enkele ex gezien en/of gehoord o.a. in de omgeving van het boerendorp Brajcino. 
 
46 Syrische bonte specht                       Dendrocopos syriacus 
Eén ex tijdens de lunch gezien vanaf de wachttorens van de burcht van Marko. Gezien het 
gedrag en biotoop moet dit een Syrische zijn geweest. 
 
47 Veldleeuwerik                               Alauda arvensis 
Op veel plaatsen gezien en gehoord. 
 
48 Kuifleeuwerik                               Galerida cristata 
Enkele gezien en gehoord bij hotel Riva aan de oever van het Prespameer. 
 
49 Boomleeuwerik                          Lullula arborea 
Gezien en gehoord in Galičica en Magaro. 
 
50 Rotszwaluw                           Ptyonoprogne fuligula 
Enkele ex boven het eiland Golem Grad en in Ohrid. 
 
51 Boerenzwaluw                Hirundo rustica 
Vrijwel elke dag gezien. Zelfs nesten met jongen in het “winkelcentrum” van Ohrid 
 
52 Roodstuitzwaluw                         Hirundo daurica 
Enkele in de omgeving van het Prespameer en in Lazaropolje. 
 



 23 

53 Huiszwaluw                                      Delichon urbica 
In vrijwel alle dorpen en steden aanwezig en in hotel Riva was het heerlijk wakker worden 
met het gekeuvel van deze vriendelijke vogels. Beter dan het gesnurk van je “slapie”. 
 
54 Boompieper                                      Anthus trivialis 
Gezien, maar vooral gehoord in Galičica en Magaro. 
 
55 Witte kwikstaart                            Motacilla alba 
Op verschillende plaatsen hebben we er één of twee gezien. 
 
56 Gele kwikstaart                           Motacilla flava 
Deze fraaie vogel hebben we gezien tijdens de wandeling in Galičica. 
 
57 Grote gele kwikstaart                       Motacilla cinerea 
Als er stromend water (rivier/beek) is dan moet je opletten, want daar houden ze van. De 
eerste zagen we in de “grote” stad Bitola en daarna ook gezien in Pelister en in de buurt van 
Tresonče. 
 
58 Winterkoning                        Troglodytes troglodytes 
Opvallend dat we deze soort bijna niet gehoord en/of gezien hebben. Slechts één keer 
hebben we een mannetje horen zingen en dat was tijdens de wandeling naar Tresonče. 
 
59 Waterspreeuw                                           Cinclus cinclus 
We hebben twee ex gezien. De eerste in Pelister en de tweede heeft Nel van uit de bus 
gezien na de wandeling naar Tresonče. 
 
60 Roodborst          Erithacus rubecula 
Gehoord en gezien tijdens diverse wandelingen. 
 
61 Nachtegaal                 Luscinia megarhynchos 
Volgens mij is dit de meest gehoorde vogel tijdens onze reis. Ik heb één dag in mijn 
geheugen dat ik de hele dag onder muzikale begeleiding wandelde.  
 
62 Zwarte roodstaart                       Phoenicurus ochruros 
Aanwezig in Prilep en vooral op en rond “ons” hotel in Lazaropolje. 
 
63 Tapuit                                Oenanthe oenanthe 
Op enkele plaatsen gezien en gehoord, heel fraai in Galičica op de hellingen van Magaro. 
 
64 Oostelijke blonde tapuit                       Oenanthe melanoleuca 
Verschillende keren is deze prachtige vogel gezien bij de burcht van Marko. 
 
65 Blauwe rotslijster                   Monticola solitarius 
Deze soort hebben we waargenomen bij Prilep, zowel tijdens de wandeling naar de burcht 
van Marko als op het Laslo-klooster. 
 
66 Rode rotslijster                    Monticola saxatilis 
Dit is een soort die zijn naam waarmaakt, want in de bergen van Galičica tussen de rotsen 
hebben we deze lijster gezien. 
 
67 Zanglijster                       Turdus philomelus 
Eén ex. Gehoord in het boerendorp Brajcino. 
 
68 Merel                                      Turdus merula 
Ook in Macedonië een algemene verschijning. 
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69 Zwartkop                         Sylvia atricapilla 
Tijdens vrijwel alle wandelingen gehoord. 
 
70 Braamsluiper                                   Sylvia curruca 
Alleen tijdens de wandeling naar Tresonče gehoord. 
  
71 Grasmus                             Sylvia communis 
Idem als Braamsluiper. 
 
72 Cetti’s zanger            Cettia cetti 
Gehoord tijdens de wandeling bij Brajcino en in Galičica. 
 
73 Bosrietzanger             Acrocephalus palustris 
Gehoord tijdens de wandeling in Galičica. 
 
74 Grote karekiet                             Acrocephalus arudinaceus 
Voor het hotel in Stenje bijna altijd te horen (behalve tijdens eindexamenfeesten), ook elders 
in Galičica gehoord. 
 
75 Tjiftjaf                Phylloscopus collybita 
Op diverse plaatsen gehoord, maar niet in grote aantallen. 
 
76 Grauwe vliegenvanger         Muscicapa striata 
Eén ex gezien tijdens de regenachtige wandeling bij Brajcino. 
 
77 Koolmees                Parus major 
Dit is een zeldzame soort of we hebben niet opgelet, want alleen gezien bij Brajcino. 
 
78 Pimpelmees              Parus caeruleus 
Allen gezien in het nationale park Galičica. Ook een zeldzame soort???? 
  
79 Staartmees                         Aegithalos caudatus 
Tijdens de wandeling rond het boerendorp Brajcino enkele ex. Nico heeft op de laatste dag 
in Lazaropolje ’s morgens vroeg ook enkele ex. gezien. 
 
80 Boomklever                 Sitta europaea 
Tijdens de wandeling van Konsko naar hotel Riva is er één ex waargenomen. 
 
81 Rotsklever                Sitta neumayer 
Tijdens de wandeling naar de burcht van Marko is een paartje, dat aan het “rommelen” was, 
door Henk en Nico uitvoerig bekeken. 
 
82 Boomkruiper                Certhia brachydactyla 
Op het eiland Golem Grad hebben Maya en Nico er een kunnen bekijken. 
 
83 Grauwe klauwier                          Lanius collurio 
Op veel plaatsen gezien. 
  
84 Kleine klapekster                                  Lanius minor 
Naast hotel Riva in Stenje door Leo gezien. 
 
85 Ekster                        Pica pica 
Vrijwel dagelijks gezien. 
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86 Gaai          Garrulus glandarius 
Enkele jaren geleden noemden we deze soort nog Vlaamse gaai, maar tijden veranderen en 
namen ook. Enkele ex op diverse plaatsen gezien en/of gehoord. 
 
87 Kauw                     Corvus monedula 
Enkele ex gezien. 
 
88 Alpenkauw                                 Pyrrhocorax graculus 
Een tiental ex boven de besneeuwde toppen van Magaro. 
 
89 Bonte kraai                  Corvus cornix 
Vrijwel overal gezien, maar nooit in grote aantallen. 
 
90 Raaf                                     Corvus corax 
Enkele bij de burcht van Marko en bij Sveti Naum. 
 
91 Spreeuw                                     Sturnus vulgaris 
Algemeen. 
 
92 Wielewaal                 Oriolus oriolus 
Tijdens wandelingen door bossen hoorden we regelmatig “duudeljo”. Wat een mooi geluid. 
 
93 Huismus          Passer domesticus 
Algemeen in en rond de dorpen. 
 
94 Ringmus            Passer montanus 
Net zo algemeen als de Huismus. 
 
95 Vink                     Fringilla coelebs 
De eerste dagen wilde het niet lukken, daarna tijdens alle wandelingen gehoord en/of gezien. 
 
96 Kneu                  Carduelis cannabina 
Marianne en Nico hebben er één van dichtbij gezien. Zij hebben de stakker in Lazaropolje 
losgemaakt van een uitgebloeide paardenbloem. Het beestje zal nog regelmatig met een 
dankbaar gevoel aan die twee denken als hij/zij rond vliegt. 
 
97 Putter                           Carduelis carduelis 
Algemeen. 
 
98 Groenling                 Chloris chloris 
Is ook algemeen te noemen. 
 
99 Europese kanarie                               Serinus serinus 
Allen door Hans gezien.  
 
100 Geelgors                            Emberiza citrinella 
Alleen tijdens de wandeling Galičica en Magaro. 
 
101 Cirlgors                Emberiza cirlus 
Vooral tijdens de wandeling naar de burcht van Marko. Later ook nog gezien in Galičica. 
 
102 Grauwe gors                                Milaria calandra 
Veel gehoord en gezien. Vooral bij akkers en zeker als er een stroomdraad o.i.d. boven 
hangt. 
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Tijdens onze reis zijn 102 soorten met zekerheid vastgesteld. Sommige soorten konden niet met 
zekerheid op naam worden gebracht, bijvoorbeeld diverse grasmussen. 
 
Het aantal soorten valt nog mee. Het aantal waarnemingen per soort valt een beetje tegen, vooral 
roofvogels waren schaars. Met z’n allen kunnen we concluderen dat het een fantastische reis was, 
maar niet echt vogelrijk. 
 
 
 
 

 
Grauwe klauwier 

 
 

-------------------------------- 
 
 
 
 
 
Amphibieën- en reptielenlijst Macedonië                                                                        1-13 juni 2010 
 
Vuursalamander Salamandra salamandra 
Geelbuikvuurpad  Bombina variegata 
Gewone pad Bufo bufo 
Groene pad  Bufo viridis 
Boomkikker  Hyla arborea 
Griekse beekkikker Rana graeca 
Springkikker Rana dalmatina 
Meerkikker Rana ridibunda 
Zandhagedis  Lacerta agilis  
Smaragdhagedis  Lacerta viridis Griekse landschildpad 
Muurhagedis  Podarcis muralis 
Balkanmuurhagedis  Podarcis taurica 
Hazelworm  Anguis fragilis 
Ringslang  Natrix natrix 
Dobbelsteenslang  Natrix tellelata 
Gladde slang  Coronella austriaca 
Esculaapslang Zamenis longissimus 
Europese moerasschildpad  Emys orbicularis  
Griekse landschildpad  Testudo hermanni Springkikker 

 
 
 
 

-------------------------------- 
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Dagvlinderlijst Macedonië 1-13 juni 2010                                                                           Hans Schinkel 
 
Macedonië is rijk aan vlinders, niet alleen aan soorten maar ook het aantal individuen is vaak 
indrukwekkend: boven bloemrijke weitjes dwarrelen tientallen exemplaren rond en op een vochtige 
plek op het pad zit een grote groep blauwtjes. Een telling/schatting levert 200 stuks op een paar 
vierkante meter op. Kortom: indrukwekkend. 
De volgende lijst is niet compleet: een aantal blauwtjes en dikkopjes lieten zich wel zien, maar niet zo 
dat ze gefotografeerd en op naam gebracht konden worden. 
 
Papilio machaon  koninginnepage 
Iphiclides podalurius  koningspage 
Zerinthya cerisy oostelijke pijpbloemvlinder 
Parnassius mnemosyne zwarte apollovlinder 
Aporia crataegi groot geaderd witje 
Pieris brassiccae groot koolwitje 
Pieris rapae klein koolwitje 
Pieris napi klein geaderd witje 
Euchloe eusonia  oostelijk marmerwitje 
Anthocharis cardamines oranjetipje 
Colias alfacariensis zuidelijke lucernevlinder 
Gonepteryx rhamni citroenvlinder 
Leptidea synapis boswitje 
Lycaena thersamon  oostelijke vuurvlinder 
Satyrium ilicis  bruine eikenpage 
Callophrys rubi groentje 
Glaucopsyche alexis  bloemenblauwtje 
Polyommatus icarus  icarusblauwtje  
Cupido osiris  zuidelijk dwergblauwtje Pop van groot geaderd witje 

Cyaniris semiargus            klaverblauwtje  
Hamearis lucina  sleutelbloemvlinder   
Limenites reducta  blauwe ijsvogelvlinder  
Nymphalis antiopa rouwmantel  
Aglais io dagpauwoog  
Aglais urticae kleine vos  
Vanessa atalanta atalanta  
Vanessa cardui distelvlinder 
Polygonia c-album gehakkelde aurelia 
Boloria euphrosyne  zilvervlek 
Melitaea trivia  toortsparelmoervlinder  (ook rupsen) 
Melitaea didyma  tweekleurige parelmoervlinder 
Melitaea phoebe  knoopkruidparelmoervlinder 
Melitaea athalia  bosparelmoervlinder 
Melitaea cinxia veldparelmoervlinder 
Euphydryas aurinia  moerasparelmoervlinder 
Maniola jurtina bruin zandoogje 
Pararge aegeria bont zandoogje 
Erebia medusa voorjaarserebia 
Erebia oeme                   bontoogerebia 
Coenonympha pamphilus  hooibeestje 
Coenonympha rhodopensis   balkanhooibeestje 
Coenonympha arcania tweekleurig hooibeestje 
Coenonympha leander  turks hooibeestje 
Pyrgus malvae aardbeivinder  

Erynnis tages                            bruin dikkopje  Tweekleurig hooibeestje 

Thymelicus lineolus  zwartsprietdikkopje  
 
 
Naamgeving volgens Tolman, T & R Lewington, De nieuwe vlindergids, Baarn, 2010 

 
------------------ 
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Overige insectenlijst                                                                                         Macedonië 1-13 juni 2010     
 
 
 
   

  

Libelloides ottomanus Grote nachtpauwoog 

 
 
Lucanus cervus (mannetje en vrouwtje) Vliegend hert 

Libelloides ottomanus Een bastaardlibel 

Saturnia pyri Grote nachtpauwoog 

Amata phegea Phegeavlinder 

Macroglossum stellatarum Kolibrivlinder 

 
 

 
Phegeavlinder 

 
 
 

-------------------------------- 
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Plantenlijst Macedonië 1-13 juni 2010  
 
Vegetatietypen in Macedonië (door Klaas van Dort):  
 
De lagere hellingen van de bergen van Macedonië zijn begroeid met submediterrane loofbossen. 
Karakteristiek duo: Hopbeuk en Oosterse haagbeuk. Dit zeldzame Balkanbostype hebben we fraai 
gezien langs de pasweg vanaf Stenje omhoog en bij Trpejca. Ook vanaf Lazaropole noordwaarts naar 
Tresonče. Op de meeste plekken is het bos sterk gedegradeerd en laat dan ruimte voor de 
soortenrijke kalkgruisflora die we op de laatste dag van ons verblijf in Stenje hebben bekeken, zowel 
langs de pasweg als in de omgeving van Leskoec en ook op de wandeling door het deel van het 
nationale park Galičica. Vast onderdeel van de vegetatie op kalkgruisbodems zijn jeneverbessen, 
zonneroosjes en orchideeën. Affodil, wolfsmelk, distels en andere stekelsoorten wijzen op 
overbegrazing (al dan niet in het verleden). Grassen van het geslacht Sesleria, Festuca en Stipa zijn 
indicatief voor de uiterst droge zomers in deze continentale gebieden. Van een echt grasland is geen 
sprake. Daarvoor zijn de karstbodems te droog. Alleen in het overstromingsgebied van beken kan 
plaatselijk zoveel fijnkorrelig materiaal zijn afgezet dat er een grasland ontstaat dat onder invloed van 
hooibeheer uitgroeit tot een Glanshaverhooiland. Opvallend is dat er talloze planten in voorkomen die 
wij in het laagland kennen als rivierbegeleidende soorten. Kenmerkend voor de montane variant is 
onder meer Narcissus poeticus, zoals te zien was bij Lazaropole. De vochtige plekken zijn het domein 
van Kleverige koekoeksbloem en de alom geprezen Geum coccineum, zoals geconstateerd bij 
Brajcino en optimaal in het dal ten oosten van Lazaropole. Onder invloed van overbegrazing ontstaat 
kalkgrasland, bij verwaarlozing verruigt de zaak. 
Hogerop groeien eikenbossen met spaartelgen en oude stobben van Quercus cerris, Q. pubescens en 
Q. frainetto. Eiken en hopbeuk onder hakhoutcultuur bepalen het beeld met daartussen allerlei 
degradatiestadia met maquis en bijzondere houtige gewassen, onder meer van het geslacht Acer, 
Prunus, Pyrus, Sorbus en Crataegus, maar daar is weinig aandacht aan besteed.  
De boomgrens wordt gevormd door beukenbos met in de boomlaag een kruising tussen de ons 
welbekende Fagus sylvatica en Fagus orientalis: Fagus x moesiaca. De ondergroei van dit voormalig 
beukenhakhout op kalk is bijzonder rijk aan soorten. Het gros is te rekenen tot het midden-europese 
element: Allium ursinum, Anemone nemorosa, Galium sylvaticum, Lunaria rediviva, Ceterach 
officinarum, Ligustrum vulgare, Saxifraga rotundifolium, Tamus communis, Cornus sanguinea en 
orchideeën zoals vogelnestje en bosvogeltjes. Hier en daar, onder meer bij Lazaropole en op de 
noordflank van Magaro zijn balkansoorten te ontdekken: Lonicera alpigena, Rhamnus fallax, 
Helleborus-soorten, Euonymus latifolia en E. verrucosa. 
Op de bergweiden rond Magaro hebben we kennis gemaakt met sneeuwdalsoorten (Crocus, Scilla) 
en allerlei rotsplanten. Bij gebrek aan ter plaatse effectieve specialistische literatuur zijn sommige 
soorten niet op naam gebracht.  
 
 
Verantwoording, literatuurlijst (door Annie Vos) 
  
Van de in het veld op habitus herkende plantensoorten zijn de namen genoteerd. Vaak wordt ter 
controle nog in het veld naar details gekeken om kenmerken te controleren. Bij twijfel of bij onbekende 
soorten wordt (enig verantwoord) materiaal meegenomen. 
Van sommige exemplaren zijn detailfoto’s gemaakt. ‘s Avonds is veel materiaal gedetermineerd met 
behulp van de meegenomen flora’s (zie literatuurlijst).  
Over het algemeen kon het meegebrachte materiaal op naam gebracht worden. Sommige soorten 
hebben geen naam gekregen omdat regionale flora’s en/of literatuur niet kon worden geraadpleegd. 
De wetenschappelijk namen zijn ontleend aan verschillende flora’s. De Nederlandse namen in de 2e 
kolom komen uit Heukels of uit Lambinon/De Langhe e.a. (=De Flora van België en Luxemburg). De 
niet- officiële Nederlandse namen komen uit o.a. Blamey en staan tussen haakjes. Een enkele 
opmerking staat ook tussen haakjes. 
De datakolom geeft aan op welke junidag de soort is gezien. Gekozen is om die soorten te noteren, 
die een redelijke afspiegeling vormen van de vegetatie van de betreffende excursiedagen. Er is niet 
getracht om op alle dagen alle soorten te noteren.  
Het meegebrachte materiaal van de groepsdeelnemers zijn tezamen met het plantenmateriaal van 
Annie Vos en Margriet Maan tot één plantenlijst verwerkt.  
Om de gegevens overzichtelijk per soort te kunnen presenteren is ervoor gekozen de kolom met de 
‘familienamen’ niet in deze plantenlijst op te nemen. In totaal zijn 410 plantensoorten genoteerd. 
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9. Lakušić, R. 1982. Planinske biljke (fotogids van Joegoslavische bergplanten). 
10. Šilić, Č. 1983. Šumske zeljaste biljke (fotogids van Joegoslavische bosplanten). 
11. Šilić, Č. 1983. Atlas drveća i grmlja (fotogids van Joegoslavische bomen en struiken). 
12. Šilić, Č. 1984. Endemične biljke (fotogids van Joegoslavische endemen). 
13. Meijden, R. van der  -  Heukels’ Flora van Nederland, 23e dr., 2005, Groningen. 
14. Lambinon/De Langhe e.a. , - Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-

Frankrijk en de aangrenzende gebieden, 3e dr., 1998, Meise. 
 
 
 
 
 

  

Limodorum abortivum Prunus prostata 

 

  

Lychnis viscaria Platanthera chloranta 
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Plantenlijst Macedonië - KNNV-reis                                        1 t/m 13 juni 2010  Annie Vos, 
Margriet Maan, Klaas van Dort. 
 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Data 
Acanthus mollis (Zachte acanthus) 7 
Acanthus spinosus (Stekelige acanthus) 7 
Acer campestre Spaanse aak 7 
Acer monspessulanum (Franse esdoorn) 7 
Acer obtusatum  (een esdoorn in eikenbos) 5 
Achillea clypeolata (een witviltig duizendblad) 2,4 
Achillea nobilis Edel duizendblad elke dag 
Acinos alpinus (Alpensteentijm) 2,4,5,6,7,9,11,12 
Actea spicata Christoffelkruid 6 
Adonis annua Herfstadonis 9 
Adonis microcarpa   4 
Aegilops geniculata   7,8,9 
Aethionema saxatile   4,9 
Agrostemma githago Bolderik 5,7,9 
Ajuga genevensis Harig zenegroen 3,5 
Ajuga reptans Kruipend zenegroen 11 
Alkanna graeca   7 
Alkanna tinctoria (blauwbloemig) 11 
Alliaria petiolata Look-zonder-look 5 
Allium  sphaerocephalon Kogellook 3 
Alyssum alyssoides Bleek schildzaad 4,6 
Alyssum saxatile Rotsschildzaad 4,7 
Amelanchier ovalis Europees krentenboompje 8 
Anacamptis pyramidalis  Hondskruid 8 
Anchusa azurea (=italica) Blauwe ossentong 2,3 
Angelica sylvestris Gewone engelwortel 11 
Anthemis tinctoria Gele kamille 9 
Anthericum liliago Grote graslelie 8 
Anthyllis vulneraria  Wondklaver 12 
Anthyllis vulneraria ssp.praepropera Wondklaver (rood) 4 
Arabis brassica Armbloemige scheefkelk 4,5,6,12 
Arabis caucasica   6 
Arabis glabra Torenkruid 6 
Arabis turrita Torenscheefkelk 4,6,7,11 
Aremonia agrimonoides (Bastaard agrimonie) 6,7 
Armeria canescens (een soort Engels gras) 2,11   
Arrhenatherum elatius Glanshaver 5 
Arum maculatum Gevlekte aronskelk 7 
Asphodeline liburnica ssp. tauricus   4,6 
Asphodeline lutea   4 
Asphodelus albus   4,11 
Asplenium trichomanes Steenbreekvaren 11 
Astragalus australis (Südlicher Tragant) 2 
Astragalus cf. angustifolius   4 
Astragalus glycyphyllos Hokjespeul 3,5 
Astragalus prenja   8 
Astragalus sericophyllus   6,8 
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Astrantia major Groot sterrenscherm 12 
Asyneuma canescens   11 
Asyneuma limonifolium (een soort klokje) 6,8 
Baldaccii astragalus   6 
Ballota nigra Stinkende ballote  2 
Berteroa incana Grijskruid 2,12 
Brachypodium sylvaticum Boskortsteel 7,11,12 
Briza media Bevertjes 12 
Buglossoides purpurocaerulea Blauw parelzaad 7,8 
Campanula lingulata een soort klokje) 4,5,7,9,11,12 
Campanula patula Weideklokje 5,11 
Campanula pyramidalis   12 
Campanula ramosissima   2 
Campanula ramosissima     
Cardamine bulbifera Bolletjeskers 6,12 
Cardaria draba Pijlkruidkers 11,12 
Carduus thoermeri (variant van Knikkende distel) 2 
Carex alba Witte zegge 4 
Carex hirta Ruige zegge 11 
Carex ovalis Hazenzegge 11 
Carex paniculata Pluimzegge 11 
Carlina acaulis (Zilverdistel) 12 
Carlina vulgaris Driedistel 4,11 
Carpinus orientalis (Oosterse haagbeuk) 7,12 
Carum carvi Karwij 2 
Castanea sativa Tamme kastanje 7 
Celtis australis (Europese netelboom) 2 
Celtis tournefortii   7 
Centaurea cyanus Korenbloem 3,6,7 
Centaurea glaberrima   4 
Centaurea ragusina (viltig blad, balkansoort op 

kalkrots) 
2 

Centaurea solstitialis Zomercentaurie 3 
Centaurea triumfetti   4,7 
Centranthus ruber Spoorbloem 8 
Cephalanthera damasionum Bleek bosvogeltje 5,7 
Cephalanthera longifolia Wit bosvogeltje 5 
Cephalanthera rubra Rood bosvogeltje 6,9,12 
Cephalaria leucantha (een soort duifkruid) 9 
Cerastium tomentosum Viltige hoornbloem 4 
Cerinthe glabra (Kale wasbloem) 9 
Ceterach officinarum Schubvaren 9 
Chamaecytisus hirsutus Dwergbrem 4,11 
Chamaecytisus supinus Dwergbrem 6,9 
Chelidonium majus Stinkende gouwe 11 
Cirsium creticum   7,8 
Cirsium eriophorum Wollige distel 5 
Clematis vitalba Bosrank 5 
Clinopodium vulgare Borstelkrans 7,8,12 
Coeloglossum viride (Hk. Dactylorhiza v.) Groene nachtorchis 6 
Colchicum autumnale Herfsttijloos 5,7,11 
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Colutea arborescens Europese blazenstruik 7 
Convallaria majalis Lelietje-van-dalen 4 
Convolvulus althaeoides (Heemstbladige winde) 6,7,8,9 
Convulvulus cantabrica Cantabrische winde 8 
Corallorhiza trifida Koraalwortel 8,11 
Cornus mas Gele kornoelje 5 
Coronilla emerus Struikpaardenhoefklaver 7 
Coronilla scorpioides (Schorpioenkroonkruid) 9 
Corydalis cava Holwortel 11 
Corydalis solida VIngerhelmbloem 6 
Corylus colurna Turkse boomhazelaar 11 
Cotoneaster integerrima(Hk:C.integerrimus) Wilde dwergmispel 6 
Craetaegus laciniata (een soort meidoorn) 7,9 
Crepis rubra (Rood streepzaad) 8 
Crocus cvijicii   6 
Crupina crupinastrum   7,8 
Cuscuta campestre Klein warkruid   8 
Cuscuta europaea Groot warkruid        12 
Cynoglossum officinale Veldhondstong 2,11 
Cynosurus cristatus Kamgras 11,12 
Cynosurus echinatus Stekelkamgras 2,5 
Dactylorhiza majalis Brede orchis 12 
Dactylorhiza sambucina (Vlierorchis) 4,6,11 
Daphne laureola Zwart peperboompje 6 
Daphne oleoides   4 
Dianthus barbatus Duizendschoon 11 
Dianthus deltoides Steenanjer 11 
Dianthus giganteus (Reuzenanjer) 4, 5,9 
Digitalis lanata    9,12 
Digitalis lutea Geel vingerhoedskruid 12 
Dipsacus fullonum Grote kaardebol 8,9 
Doronicum colomnae Kale voorjaarszonnebloem 5,6 
Draba aizoides (Geel hongerbloempje) 6 
Echium italicum   2 
Echium vulgare Slangenkruid 12 
Ephedra fragilis campylopoda 
(syn.Foeminea) 

  
7,8 

Epilobium montanum Bergbasterdwederik 12 
Epipactis helleborine Brede wespenorchis 9 
Erodium cicutarium Reigersbek 5 
Erodium guicciardii   9 
Eryngium amethystinum      11,12 
Eryngium campestre  Echte kruisdistel 6 
Erysimum odoratum   5 
Euonymus verrucosus   11 
Euphorbia amygdaloides Amandelwolfsmelk 6,7 
Euphorbia characias   2,7 
Euphorbia myrsinites   4 
Euphorbia platyphyllos Brede wolfsmelk 4,11,12 
Fagus x moesiaca   9 
Fibigia clypeata   7,8,9 
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Filipendula ulmaria Moerasspirea 11 
Filipendula vulgaris Knolspirea 3 
Fraxinus ornus Pluimes 7 
Fritellaria graeca ssp. thessala   6 
Fumaria officinalis Gewone duivenkervel 7 
Gagea spathacea Schedegeelster 6 
Galium mollugo Glad walstro 9 
Galium odoratum Lievevrouwebedstro 5,6,12 
Galium verum Geel walstro 2 
Genistella sagittalis (Pijlbrem) 12 
Gentiana verna (Voorjaarsgentiaan) 6 
Geranium aristatum   11 
Geranium pusillum Kleine ooievaarsbek 5 
Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek 4,5,11 
Geranium reflexum   5,11,12 
Geranium robertianum Robertskruid 11 
Geranium sanguineum Bloedooievaarsbek 4 
Geranium sylvaticum Bosooievaarsbek 5,6,11 
Geranium tuberosum   6,9, 
Geum coccineum   5,11, 
Geum urbanum Geel nagelkruid 5,11,12 
Gratiola officinalis Genadekruid 9 
Haplophyllum suaveolens ( een soort ruit)  9 
Hedera helix Klimop 7 
Helianthemum canum (behaard, geel bloeiend 

zonneroosje) 
9 

Helianthemum nummularium Geel zonneroosje 2,4,8,9 
Helleborus cyclophyllus   6 
Helleborus orientalis   5,6 
Heracleum sphondylium   11 
Herniaria incana (Grijs breukkruid) 2,3 
Hieracium caespitosum Weidehavikskruid 4,6,7 
Hieracium murorum Muurhavikskruid 12 
Hieracium pilosella Muizenoor 11 
Himantoglossum hircinum  Bokkenorchis 8 

Hippocrepis comosa Paardenhoefklaver 4 

Humulus lupulus Hop 5 
Hyoscyamus albus Bilzekruid 12 
Hypericum barbatum   11,12 
Hypericum cerastoides   2 
Hypericum olympicum    2 
Hypericum richeri ssp.  grisebachii      
Hypochaeris glabra Glad biggenkruid 2 
Hypochaeris maculata Gevlekt biggenkruid 11 
Iberis sempervirens (Groenblijvende scheefbloem) 4 
Iris florentina Blauwe lis 9 
Iris pseudacorus Gele lis 5 
Iris sintenisii   6,7,8,9 
Juglans regia Okkernoot 2,5 
Juniperus communis ssp. nana (Dwergjeneverbes) 6 
Juniperus foetidissima   7 
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Juniperus oxycedrys   4 
Juniperus sabina    9, 11 
Knautia integrifolia   5,9 
Knautia orientalis   8 
Koeleria macrantha Smal fakkelgras 2 
Lactuca perennis Blauwe sla 7 
Lactuca serriola Kompassla 5 
Lamium garganicum   2,4,11 
Lamium maculatum Gevlekte dovenetel 5,6 
Lapsana communis Akkerkool 11 
Lathyrus grandiflorus   7 
Lathyrus laxiflorus   5,7,8 
Lathyrus nissolia Graslathyrus  3,5,12 
Lathyrus venetus   7 
Lathyrus vernus Voorjaarslathyrus 7 
Legousia speculum-veneris Groot spiegelklokje 9 
Leucanthemum vulgare Gewone margriet 5,11,12 
Lilium martagon Turkse lelie 6,7,11 
Limodorum abortivum (Aspergeorchis) 4,6,8,9 
Linaria genistifolia   7 
Linaria pelisseriana   3 
Linaria peloponnesiaca   6,7,9 
Linum catharticum Geelhartje 12 
Linum hirsutum (een soort licht lila Vlas) 9 
Linum nodiflorum (een soort Vlas) 4,9 
Linum perenne (Overblijvend vlas) 12 
Linum tenuifolium  Smal vlas 2,4,9,12 
Lonicera alpigena (Alpenkamperfoelie)    6 
Lunaria rediviva Wilde judaspenning 7 
Luzula campestris Gewone veldbies 5 
Luzula spicata   6 
Lychnis alpina   5 
Lychnis conoraria Prikneus 9 
Lychnis viscaria Rode pekanjer 2,4,6,11 
Lycium barbarum Boksdoorn 2 
Malva cretica    9 
Malva sylvestris  Groot kaasjeskruid 2,3 
Marrubium peregrinum (Malrove) 2,8 
Matricaria discoidea Schijfkamille 5 
Medicago arabica Gevlekte rupsklaver 5 
Medicago falcata Sikkelklaver 5,8 
Melampyrum sylvaticum (Boshengel) 12 
Melica uniflora Eenbloemig parelgras 5,7,11,12 
Melittis melissophyllum Bijeblad 7 
Micromeria graeca   8 
Milium effusum Bosgierstgras 12 
Minuartia bosniaca   5,6 
Morina persica   6 
Morus alba Witte moerbei 2 
Muscari comosum Kuifhyacint 5,9,11 
Muscari neglectum (Vergeten druifhyacint) 2,4 
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Mycelis muralis Muursla 6,11 
Narcissus poëticus Wilde narcis 11 
Neottia nidus-avis Vogelnestje  5,11,12 
Neottia ovata Grote keverorchis 5,6 
Nigella damascena Juffertje-in-het-groen 4,8 
Omphalodes verna Vroeg vergeet-mij-nietje 4 
Onobrychis  gracilis    2 
Onobrychis arenaria (Zandesparcette) 6,8,9 
Ononis pusilla   8 
Onosma stellulata    4, 9 
Ophrys apifera   8 
Ophrys cornuta  (scolopax ssp. cornuta) 6,8,9 
Ophrys sphegodes   8 
Orchis coriophora ssp. coriophora Wantsenorchis 9, 11,12 
Orchis laxiflora IJle orchis 9 
Orchis mascula Mannetjesorchis 4,6,11 
Orchis morio Harlekijn 11,12 
Orchis pallens   6 
Orchis papilionacea  (Vlinderorchis) 7 
Orchis tridentata  (Drietandorchis) 4 
Orchis ustulata Aangebrande orchis 4?, 11 
Orlaya grandiflora Straalscherm 3,4,5,6,7,8,9,12 
Ornithogalum montanum    2 
Ornithogalum orthophyllum   6, 11 
Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelk 4 
Orobanche alba Tijmbremraap 5,8,9 
Orobanche purpurea Blauwe bremraap 2 
Orthilia secunda Eenzijdig wintergroen 6 
Ostrya carpinifolia Europese hopbeuk 12 
Oxytropis prenja   4 
Papaver dubium Bleke klaproos 3 
Paris quadrifolia Eenbes 12 
Paronychia argentea    4,8 
Petasites hybridus Groot hoefblad 5, 11 
Petrorhagia (glumacea ?)   2 
Phleum alpinum (Alpendoddegras) 4 
Picnomon acarna   9 
Plantago media Ruige weegbree 11 
Plantago strictissima   12 
Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis 5 
Platanthera chlorantha Bergnachtorchis 5,9,12 

Poa alpina ssp.vivipara 
(Alpenbeemdgras, vivipare 
vorm) 11 

Poa nemoralis Schaduwgras 5,11 
Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel 11 
Polystichum setiferum Zachte naaldvaren 12 
Potentilla argentea Viltganzerik 3, 5,12 
Potentilla recta Rechte ganzerik 4,5,6,11,12 
Potentilla reptans Vijfvingerkruid 3 
Prenanthes purpurea (Hazensla) 11 
Primula elatior Slanke sleutelbloem 5,7,12 
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Primula veris (incl. subsp. columnae) Gulden sleutelbloem 4,5,6,11 
Prunella laciniata Witte brunel 8 
Prunella vulgaris Gewone brunel 5,12 
Prunus prostrata   4 
Pterocephalus  plumosus   6,9 
Pyrus elaegrifolia (witviltige peer) 8 
Quercus cerris Moseik 7 
Quercus frainetto (Hongaarse eik) ??? 
Quercus petraea Wintereik 5 
Quercus pubescens Donzige eik 5,7 
Quercus robur Zomereik 5 
Quercus trojana (Macedonische eik) 7,8 
Ranunculus acris Scherpe boterbloem 12 
Ranunculus psilostachys (grijs/zilverkleurig blad, kelk 

teruggeslagen) 
4,5 

Rhamnus fallax   11 
Rhinanthus  angustifolius Grote ratelaar 11 
Rosa glauca Bergroos 8 
Rosa taurica   8 
Rumes thyrsiflorus Geoorde zuring 11,12 
Rumex conglomeratus Kluwenzuring 2 
Rumex scutatus       Spaanse zuring 12 
Ruscus aculeatus Stekelige muizedoorn 8 
Salvia argentea   3,6 
Salvia nemorosa Bossalie 8 
Salvia ringens   7 
Salvia sclarea (Scarlei) 6 
Salvia viridis   8 
Sambucus ebulus Kruidvlier 4 
Sanguisorba minor Kleine pimpernel 3 
Sanicula europaea Heelkruid 6,12 
Saponaria glutinosa   7 
Saponaria ocymoides (Rotszeepkruid) 5 
Satureja hortenis Bonenkruid 9 
Saxifraga granulata Knolsteenbreek 11 
Saxifraga paniculata (Pluimsteenbreek) 6 
Saxifraga rotundifolia (Ronde steenbreek) 6,7,12 
Saxifraga spruneri   6 
Scilla bifolia Vroege sterhyacint 6 
Scirpoides holoschoenus Kogelbies 3 
Scleranthus perennis Overblijvend hardbloem 2,12 
Scrophularia canina bicolor   3,4,5,12 
Scrophularia peregrina   2 
Scutellaria hastifolia   5,7,8,9,12 
Securigera varia (=Coronilla v.) Bont kroonkruid 3,7 
Sedum anglicum   2 
Sedum annuum   2 
Sedum flexuosum   12 
Sedum ochroleucum   12 
Sempervivum arachnoideum (Spinnenwebhuislook) 4 
Sesleria caerulea Blauwgras 6 
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Sideritis montana (IJzerkruid) 6,8,9 
Silaum silaus Weidekervel 11 
Silene armeria Pekbloem 12 
Silene asterias    5 ,9 
Silene gallica Franse silene 2 
Silene latifolia Avondkoekoeksbloem 4 
Silene nutans Nachtsilene 3,7 
Silene roemeri   11,12 
Silene rupestris (Rotssilene) 2 
Silene vulgaris Blaassilene 2,6,7 
Silybum marianum Mariadistel 2,5 
Sorbus aria Meelbes 6 
Sorbus intermedia Zweedse lijsterbes 11 
Sorbus torminalis (Elsbes) 7 
Stachys germanica Duitse andoorn 5,6,8,9,11 
Stachys sylvatica Bosandoorn 5 
Stellaria graminea Grasmuur 5 
Stellaria nemorum  Bosmuur 12 
Symphytum orientale   11 
Symphytum tuberosum   5,7 
Tamus communis   Spekwortel 7 
Tanacetum corymbosum Tuilganzebloem 11 
Telekia speciosa  Groot koeienoog 5,11,12 
Teucrium chamaedrys Echte gamander 8 
Teucrium polium capitatum   4,8 
Thalictrum aquilegiifolium Akeleiruit 5,11 
Thalictrum minus Kleine ruit 7 
Thesium  divaricatum    2,8 
Tilia cordata Winterlinde 12 
Tragopogon porrifolius Paarse morgenster 2,5,12 
Trifoliatum resupinatum Perzische klaver 2 
Trifolium aureum Akkerklaver 11 
Trifolium dubium Kleine klaver 11 
Trifolium medium Bochtige klaver 5,6,7,11 
Trifolium pratense Rode klaver 11 
Trifolium purpureum   3,8,12 
Trifolium repens Witte klaver 11 
Trifolium speciosum   3 
Umbilicus rupestris (Rotsnavelkruid) 2,7 
Valeriana officinalis Echte valeriaan 11 
Valeriana tuberosa   4,5,6 
Veratrum album ssp. lobelianum (Dodenwaad) 5,11 
Verbascum blattaria Mottenkruid ? 
Verbascum speciosum   7 
Verbena officinalis IJzerhard 5 
Veronica austriaca ssp. vahlii   11 
Veronica beccapunga Beekpunge 11 
Veronica multifida   4,11,12 
Veronica officinalis Mannetjesereprijs 5 
Veronica teucrium Brede ereprijs 12 
Veronica urticifolia (Netelereprijs) 11 
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Vicia cracca Vogelwikke 5 
Vicia hybrida (Basterdwikke) 5 
Vicia melanops   2,5 
Vicia montenegrina   11,12 
Vicia pannonica Hongaarse wikke 3 
Vicia tenuifolia Stijve wikke 8 
Vicia villosa Bonte wikke 2,9,11, 
Vincetoxicum hirundinaria Engbloem 4 
Viola orphanidis   6 
Volutaria lippii   4,8,9 
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