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Algemeen 

 

Reisleiding:  

Klaas van Dort en Joost Uittenbogaard 

Deelnemers:  

Guus Dekkers 

Peter Pfaff 

Monique Holleman 

Wim Kuijper 

Jos Ketelaar 

Sytze Hempenius 

Anneke van Vliet 

Leo Knol 

Mony Bosch 

Trees Kaizer 

Hannie Joziasse 

Dette Nijkamp 

Frans van der Woerd 

Adrie Vermeulen 

 

Foto’s:  Bijna alle deelnemers hebben hieraan een bijdrage geleverd 

Samenstelling en vormgeving: Hannie Joziasse 



   2  
 

Dagprogramma: 

 

5 juni: Vlucht van Schiphol naar Ohrid en transfer naar Lazaropoje. 

 

6 juni: Wandeling vanuit Hotel Kalin door vallei ten oosten van Lazaropole. Glanshaverhooiland, 

kalkgrasland en moeras met Geum coccineum en Narcissus poeticus. 

 

7 juni: Rosoki en Tresonce in dal van de Rosočka Reka ten westen van Lazaropole. 

Moseikenbos en bosmantel met ruigte langs de weg en de beek 

 

8 juni: Ničpur, dal van de Radika. Sv Jovan Bigorski 

9 juni: Verplaatsing naar Stenje via Ohrid. Korte stop op de pas van Galičnik 

 

10 juni: Via Konsjko met bootje naar Golem Grad 

 

11 juni: Brajcino en Sv. Gorge op de oost-oever van het Prespameer 

 

12 juni: Naar de bergweiden ten noorden van Galičica-pas  

 

13 juni: 

Naar de bossen en sneeuwvelden op de noordflank van Magaro, grasland Galičica-pas 

 

14 juni: Boswandeling Nationaal Park Pelister (lange rit via Bitola) 

 

15 juni: Oever van het Meer van Ohrid bij Sveti Naum en bronnen van de Drim 

Transfer naar het vliegveld van Ohrid. Vlucht naar Schiphol 
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Dagverslagen 

 

Dag 1: vrijdag 5 juni 

De vlucht naar Ohrid met de ARKEFLY-B 737-800 

 

Mogelijk is het niet zo gebruikelijk om een reisverslag te beginnen met de dag van de vlucht. Toch 

voel ik me geroepen dit te doen, daar ik als fotohobbyist van natuuronderwerpen ook nog semi-

spotter ben van burgerluchtvaart- vliegtuigen op Europese vliegvelden. Op Europese bestemmingen 

vliegt ARKEFLY met de kleinere Boeing 737, op transatlantische bestemmingen vliegen ze ook nog 

met de Boeing 767 en de Boeing 787 (de “Dreamliner”)  

 
De D-pier op Schiphol met van voren naar achteren de B767 en 2 Boeings 737-800 

 

Op vrijdag 5 juni was het dus zover en verzamelde de groep van 16 KNNV-ers zich in vertrekhal D bij 

incheckpunt 22 van ARKEFLY. Toen ik met Jos Ketelaar ruim 11:00 u aankwam bleek het gros van de 

groep er al te zijn. Eerst kennis gemaakt met de groep, waarvan ik er twee kende: Hannie Joziasse 

en Dette Nijkamp. 

 
Op kruishoogte met Dette en Jos 

 

Toen begon het grote wachten zoals dat op luchthavens wel gebruikelijk is. Toen onze reisleiders 

Klaas en Joost de groep aan een ultieme aanwezigheidscheck onderwierpen bleek iedereen er ruim 

voor 11:30 u te zijn, zodat we konden inchecken. Als niet-opgedreven vee moesten we langs een 

stelsel van poortjes en lintafzettingen om bij de incheckbalie te geraken, waar de paspoorten en 

identiteitskaarten verzameld werden omdat de complete groep als geheel werd ingecheckt. 
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Twee bevallige stewardessen in diverse tinten Arkefly-

blauw 

 

Individuele wensen waren hierdoor nog moeilijk te realiseren – een wens van mij persoonlijk was een 

raamplaats te krijgen, vanwege dat ik dan nog wat algemene luchtvaartfotografie kon bedrijven. 

Lastige vraag, probeer maar met iemand te ruilen, werd er gezegd. Dan maar verder naar de douane. 

Mijn koffer moest open, ” meneer u hebt een vloeistof bij zich”, “niet dat ik weet” reageerde ik licht 

gepikeerd. En triomfantelijk haalde de douanebeambte een flesje douchegel uit een plastic zak. Het 

mocht niet mee, het werd me zonder pardon legaal afgestolen. Toen nog alle zakken leeg waardoor 

de bak vol kwam te liggen met kleine zakjes zoetstof en Euromunten, alles weer opgeruimd en door 

naar de paspoortcontrole waar de beambte mij wist te vertellen dat ik vlinders ging fotograferen in 

Macedonië ....., prima! Toen eindelijk heerlijk vrij om rustig richting de gate D12 te lopen en 

onderweg iets te drinken. Maar naar D12 dat was nog 20 minuten lopen en nog langer wachten tot 

het sein ‘Boarding’ werd gegeven. De lange aviobrug door en daar stuitte ik meteen op twee 

stewardessen.  

Op de vraag of ik een foto mocht maken van de 

cockpit werd wat bedremmeld gekeken. Maar het 

mocht, mits ik de gezichten niet in beeld bracht. 

Dat was geregeld! Toen een soort van 

martelgang om achterin het vliegtuig te komen, 

waar Sytze Hempenius mij zijn raamplaats 

aanbood, geweldig. Na het onvermijdelijke 

wachten werd het toestel achteruit geduwd van 

de aviobrug. We taxieden vervolgens naar de kop 

van de Kaagbaan en konden daar vervolgens 

meteen starten. In een mum van tijd vlogen we 

boven de kassen van Aalsmeer om het laatste 

stukje Hollands gevoel nog maar even te 

koesteren. We stootten door naar 11.000 m 

kruishoogte en wat je daar ziet.... Niet al te veel, vooral soms prachtig gestructureerde 

wolkenformaties en daar tussendoor soms herkenbare landschappen in Duitsland, Oostenrijk en 

Servië, vaak bergen met sneeuwplekken – voor spectaculaire foto’s was het net niet helder genoeg. 

Het was een prettige vlucht - de in diverse tinten blauw uitgeruste stewardessen deden uitstekend 

werk en het werd me toegestaan foto’s van ze te maken. We landden volgens het tijdschema om 

16:15 u op de eenvoudig ingerichte luchthaven van Ohrid. De afhandeling verliep vlotter dan op 

Schiphol en vrij snel zaten we in de huurbusjes. De reisleider-chauffeurs brachten ons in zo’n 

anderhalf uur naar Lazaropoje. Alles prima verlopen! 

 

Leo Knol 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dag 2: zaterdag 6 juni  

Wandelen vanaf Hotel Kalin (Lazaropoje) richting Tresonče door het Nationale Park Mavrovo 

 

Vandaag staat ons een wandeling te wachten in het heuvelachtige gebied rond Lazaropoje.  ’t Begint 

al bij het hotel met de onbekende lichtpaarse Lipbloem (Lamium garganicum), een Balkan-endeem. 

Deze plant ontdekte ik al rond 06:30 u, daar ik voor ’t ontbijt in het buitenland gewend ben al wat 

slapende vlinders te fotograferen. En dat lukte hier.  

 

Aan de grassen van een stukje braakland hingen de eerste blauwtjes: Het Icarusblauwtje, 

Adonisblauwtje en het Klaverblauwtje zagen we na enig speurwerk aan de grassen hangen en lieten 
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Het Adonisblauwtje is goed herkenbaar aan de 

zwartwitte blokjes langs de vleugelrand 

zich gemakkelijk fotograferen. Tevens zagen we een 

fraai Turks hooibeestje (Coenonympha leander) aan 

het Fluitenkruid hangen.  

 

 

 

 

 

Verder fotografeerde ik nog een paar mooie bloemen: De kleine roze Ooievaarsbek (Erodium 

pyrenaicum) en de diepgele Veldlathyrus (Lathyrus pratensis). Een mooie start voor ’t ontbijt! Om 

9:00 u op pad voor hopelijk een mooie eerste excursiedag. 

Een vliegende start....: Nog maar net op weg kwam het signaal 

“hagedissen...!!!” Voorzichtig sloop ik naar de oude muur waar inderdaad 

twee hagedissen zich hevig kronkelend  voortbewogen. Net voordat ze 

verdwenen waren wist ik er één te fotograferen, anderen die er eerder bij 

waren hadden twee exemplaren op de foto staan!  

Het waren Muurhagedissen, later hoorde ik dat er ook twee 

Smaragdhagedissen gesignaleerd waren. Verder schuifelend door de 

berm bleek daar een mooie paarsbloeiende Morgenster te staan, de 

Tragopogon porrifolius. Een kleine roze Anjersoort werd benoemd als 

Silene roemeri aan de slootkant werd de Poelruit (Thalictrum 

aquilegifolium) aangetroffen en toen kwam voor de eerste keer code 

Blauw: Op de zandige weg was namelijk. een kleine drinkplaats, waar 

Icarus- en Klaverblauwtjes zich tegoed deden aan het aanwezige vocht, 

inclusief mineralen. 

 
Joost Uittenbogaard vertelde dat er op deze drinkplaatsen alleen maar mannetjesvlinders komen. 

Deze bekommeren zich ook over de aanwezige mineralen, waar de vrouwtjes ook recht op hebben. 

Ze krijgen ze ook wel, maar wat omslachtig, namelijk. tijdens de paring worden deze mineralen aan 

de vrouwtjes doorgegeven! Ik heb ervan genoten hoe het gezelschap op deze mededeling reageerde, 

de een vol ongeloof, de ander met moeite het onvermijdelijk gegniffel onderdrukkend. De grappen en 

grollen konden natuurlijk niet uitblijven .......... Dan maar weer serieus de blik op de flora gericht. Die 

pakt verrassend uit. Nu zien we een rechtopstaande witte Ereprijs met een hartvormig vruchtje 

symmetrisch recht door het midden zoals Klaas van Dort ons leert, het is Veronica serpyllifolia. Ook 

zien we bloeiend Engels gras (Armeria...niet nader benoemd) en een klein dieproze Anjertje wat ter 

plekke ook niet benoemd kon worden. Plotseling dient zich een veldje met stevig gesteelde Rechte 

Turks hooibeestje - Coenonympha leander  
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Het oranje nagelkruid siert het landschap 

ganzerik (Potentilla erecta) aan. Dit is een typische soort van droge kalkhoudende graslanden. Verder 

in deze kalkrijke omgeving Steentijm (Satureja acinos), heerlijk geurend en Cypreswolfmelk. De 

Reuzenmadelief Bellis ......... was ook niet over ‘t hoofd te zien. Dat geldt ook voor de bijna 

uitgebloeide Witte Asphodelus (Asphodelus alba).  

 
                    Close-up van de Rechte ganzerik    De Witte Asphodelus dominant in het landschap 

 

Onderhand verkeer ik in de opperste staat van opwinding als ik een pol dieporanje bloemen ontdek. 

Het blijkt het Oranje nagelkruid (Geum coccinium) te zijn, mijn gedroomde bloem voor deze reis.  

Een vrij forse plant met een grote, fel 

oranje bloem die je niet gauw over het 

hoofd ziet. Een kilometer verderop blijkt  

 

hij pleksgewijs langs de beekoever te staan in een 

zeldzaam mooi landschap. Daar worden ook mooie 

vlinders gevonden, bijv. de Balkanvuurvlinder (Lycaena 

candens) Hij heeft op de voorvleugel donkere strepen 

langs de rand met een sterke violette glans. Hij komt 

lokaal op De Balkan voor in warme graslanden (900 – 

2400 m) en vliegt in één generatie van begin juni tot 

begin augustus. Vergeet ik nog bijna te vermelden, dat 

we op de wandeling richting de beek een grote drinkplaats vonden, weer met veel Blauwtjes en ook 

Koningspages! En daaromheen veel fotografen! Ook is het vermelden waard dat we op deze eerste 

wandeling regelmatig donkere Zandogen zagen, dat bleek de voorjaarserebia (Erebia medusa) te zijn, 

een wijd verspreide soort van Midden- en Oost-Europa, een soort van open plekken in bossen en 

droge graslanden (200 – 2300 m). Het was een dag met veel mooie ontdekkingen, mooi weer ook, 

veelbelovend voor de komende dagen!  

 

Leo Knol 
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Dag 3: zondag 7 juni 

Naar de kloof van Klisura Radike 

 

Na alweer een heerlijk ontbijt met vaasjes paardenbloemen en boterbloemen op tafel en nadat wij 

voorzien zijn van heerlijke lunchgerechten maken wij ons gereed voor de excursie naar de Kloof van 

Klisura. Het weer is prachtig, zonnig en een beetje heiig. In ieder hun eigen busje rijden Joost en 

Klaas ons veilig en alsof zij al jaren in Macedonië rijden, naar de kloof. 

Onderweg stoppen we plotseling op een heel smal 

weggetje bij een bruggetje over een snelstromend 

riviertje, Joost ontdekte namelijk meerdere soorten 

blauwtjes (al rijdend!), maar we stoppen zeker ook voor 

het prachtige vergezicht van het stromende beekje, het 

bruggetje, de bergen op de achtergrond, kortom het 

gehele plaatje dat iedereen bekoorde. 

Even duurt dan niet even meer maar wat maakt het uit, 

iedereen geniet enorm. We kruipen met enig tegenzin de 

busjes weer in en ik vraag me stilletjes af of dit beeld 

vandaag nog overtroffen kan worden …. 

Het weggetje waar we op uitkomen loopt dood bij een 

kerkje waar we gedropt worden en verzocht worden om 

terug af te dalen. Dette ziet veel kandelaartjes groeien in 

de rotsachtige tuin om het kerkje. Het kerkje was 

gesloten en alom heerste er stilte. Klaas ontdekt een 

hoornaar die in en uit vliegt uit een opening in de 

stenen. Klaas en Joost keerden de busjes, wat niet erg 

gemakkelijk was. Rondom ons hoorden we volop de nachtegalen zingen in de struiken en bomen, 

maar ook de braamsluiper werd gespot. We ontdekken op weg naar beneden een zeer rijke vegetatie 

met veel “endemische” soorten. Wanneer een organisme van nature uitsluitend in één afgegrensd 

geografisch gebied voorkomt dan spreekt men van een endemische soort. We vinden er een 

meidoorn met heel zacht, wollig blad, dat heel vriendelijk 

en warm aanvoelt, de Balkan meidoorn wellicht, maar ook 

de Balkan Wegendoorn en Balkan Euonymus, Oosterse 

Haagbeuk bijvoorbeeld.  

Plotseling op een stenige wand aan de zijkant van de weg 

ziet Mony een donkerpaarsachtig bloempje met 

donkergroen, rond blad, Klaas erbij gehaald en het bleek 

een ijstijd relict te zijn. Een relict is in dit geval een 

plantensoort uit vroegere tijden dat de grote 

veranderingen sindsdien in het milieu heeft overleefd, terwijl andere soorten zijn uitgestorven dan 

wel verdwenen. De vondst van de dag, een plantje uit de Gloxinia familie (Ramonda nathaliae), Klaas 

werd er helemaal blij van en gelukkig! 

Na de lunch ontstaat er verwarring over een bremraap die we dachten gezien te hebben aan de kant 

van de weg in de opgaande rotsachtige begroeiing. Het blijkt, o jee, een vogelnestorchis te zijn, het 

is pas de tweede dag, we moeten er nog inkomen….  

We rijden naar nog een ander kerkje van de apostelen Petrus en Paulus, in Tresonče dat door onze 

late aankomst toch gesloten bleek. Wel konden we de prachtige muurschilderingen aan de buitenkant 

Boswitje - Leptidea sinapis 
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bewonderen. “Onze Trees” kon gelukkig een vrije vertaling geven van de geschreven teksten boven 

de muurschilderingen.  

Op de terugweg naar het hotel hielden we nog even halt 

om een Ottomaanse brug te verkennen en bewonderen, 

ooit gebouwd door de Turken. Daar werd ook de Franse 

Esdoorn gevonden die zijn vleugeltjes naast elkaar/over 

elkaar vouwt alsof er iets te verbergen valt, door Klaas de 

“Preutse Aak” gedoopt.  

In het hotel uitgebreid bijgekomen van de indrukwekkende 

dag, drankje erbij, determineren van planten, gevonden 

vlindersoorten in het bestand opnemen, halen we het 

beoogde aantal vlindersoorten? Heerlijk gegeten en vanavond kunnen we ook nog kijken bij de 

nachtvlinders die Guus lokt met zijn speciale lamp. Er vlogen diverse soorten nachtvlinders rond en 

als om twaalf uur ’s nachts de lamp langzaam dooft, is het ook tijd voor ons om te gaan slapen na 

een leerzame en overweldigende dag in de natuur………. 

 

De ”EMMETJES” Mony en Monique 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dag 4: maandag 8 juni 

Ničpur, dal van de Radika en Sveti Jovan Bigorski 

 

Zoals we dat eigenlijk ieder dag deden, ik en Leo gingen 

rond 5.30 u op pad met camera in de omgeving om de 

slapende en ontwakende vlinders te fotograferen. Ook 

hadden we wat nachtvlinders te fotograferen die de avond 

ervoor gevangen waren om op naam te brengen en of te 

bewonderen. 

Na het 

uitgebreide 

ontbijt gingen we op weg naar een kloof, nu moet ik 

zeggen ik heb mij niet goed voorbereid op deze reis, 

door drukte thuis en op mijn werk, ik laat het op mij 

afkomen en dat is geweldig nergens zorgen over en naar 

de mooiste stukjes gebracht worden. We gingen op weg 

naar het noorden, de weg liep langs een geweldige 

beek, Nergens werd er gestopt wel jammer, als je zelf 

gaat doe je dat wel maar dan kom je weer niet zover, Hier moeten wel waterspreeuwen zitten en 
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Langs de weg staan groepen met witte lelies. Uiteindelijk kwamen we bij een stuwmeer uit en een 

bezoekerscentrum dat dicht was. Dit was dus niet goed, weg gemist, dus terug en de kleine maar wel 

smallere weg naar boven gevonden en volgen maar tot we bij een brug uitkwamen met uiteraard een 

beek waar goed geparkeerd kon worden. Uitstappen water en eten mee en op weg verder naar 

boven, hier moest een verlaten dorpje liggen. Ik heb dit 

echter zelf nooit bereikt, het was warm en er was 

onderweg veel te zien en te fotograferen. Al snel werd er 

een zandadder gespot en gefotografeerd, een jong dier 

maar wel erg mooi maar o zo beweeglijk, we hebben hem 

niet lang geplaagd en hij of zij kon snel in de dekking een 

beschutte plek gaan zoeken. Langs de weg en in het veld 

stonden veel planten en bloemen, zoals het bleek 

bosvogeltje, kuifhyacint en een bijzondere juniperus ik 

dacht dat dit Juniperus sabine moet zijn, een echte 

conifeer voor de bergen. Zelf heb ik een rotstuin met de bijbehorende bijzondere planten, erg leuk 

van dit gebied is dat je veel soorten die in cultuur zijn gebracht hier op de oorspronkelijke groeiplaats 

ziet staan en dat was super leerzaam. Bij sommige soorten, saxifraga’s, wat staat het hier droog en 

stenig dan begrijp je pas waarom sommige soorten in je eigen tuin het moeilijk hebben, Vooral de 

natte winters zijn bij ons totaal anders als hier. Los van de vele bijzondere planten werden er ook 

heel veel vlinders gezien en gefotografeerd, voor mij ging de kleine parelmoervlinder uitzonderlijk 

mooi voor mij poseren, een andere was de luzerne vlinder. In de vegetatie had een krekel een 

holletje gemaakt, telkens kwam hij er uit om even een 

luchtje te scheppen, heel bijzonder. Op de terugweg 

gingen we eind van de middag voldaan huiswaarts, maar 

er moest ook nog even naar een heel mooi klooster 

gekeken worden, nu deze was werkelijk schitterend. We 

waren er met een hele groep naar toe, ik bleef met twee 

medereizigers achter om even een stukje van de 

kerkdienst mee te maken, echter dit liep nog al uit dus na 

een halfuurtje werd er druk naar ons gezocht waar we 

uiteindelijk diep in trans werden gevonden maar wel 

weer uitgerust om verder te kunnen. Afsluitend kun je 

zeggen dat ook dit weer een geweldige dag was in een 

prachtige omgeving die echt stil is. Want dat is wel 

geweldig hier die absolute stilte. 

 

Jos Ketelaar 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dag 5: dinsdag 9 juni 

Verplaatsing naar Stenje via Ohrid. Korte stop op de pas van Galičica 

 

We zijn ongeveer halverwege onze reis en reizen vandaag met de twee busjes van hotel Kalin in 

Lazaropole naar hotel Riva in Stenje.  

Na het afscheid van de mensen van het hotel vertrekken we ongeveer om 9 uur circa twee uur later 

zijn we in Ohrid. Hier hebben we de tijd om de stad te verkennen. We begonnen direct met een 

boottochtje over het Ohrid Meer in twee catamarans. Het was prachtig weer en we hadden een mooi 

uitzicht op Ohrid. Op de terugtocht stapten we uit bij een restaurant en verspreidde de groep zich. In 
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het heldere water zagen we enkele kleine slangen en kikkers zwemmen. Sommigen bezochten de 

Monastry Saint John Theologian Kaneo, anderen liepen via 

het voetpad langs het water terug. In het water lag nog 

een grote dode dobbelsteenslang. In de stad werden 

allerlei bezienswaardigheden bekeken, waaronder een 

Oostelijk marmerwitje… 

Na Ohrid kwam het tweede traject. Vanaf het Ohrid Meer 

namen we de weg door het Nationaal Park Galičica. Tot 

verbazing van Klaas moesten we hier toegang/tol betalen. Klaas leefde 

zich uit met het onderhandelen over de prijs. We wilden niet elke keer 

dat we het gebied ingingen weer betalen. Nadat zelfs de directeur na 10 

minuten erbij kwam, kreeg Klaas het voor elkaar dat we voor een zeer 

redelijke prijs toestemming kregen om in de komende tijd het Nationaal 

Park in te mogen rijden. 

Op het hoogste punt, de Magaropas, konden we een tijdje rondkijken. 

We hadden daar uitzicht op 

het Ohrid Meer. Een 

bergachtig gebied met een 

lage vegetatie, waarin allerlei 

leuke planten stonden. En 

natuurlijk vlinders, o.a. het 

oostelijk saffierblauwtje en oostelijk tijmblauwtje. Op dit 

punt kwamen we nog een andere groep biologen tegen, 

waartussen KNNV-ers uit de omgeving van de Utrechtse 

Heuvelrug.  Hierna gingen we naar Stenje. Onderweg zagen we onder andere een slangenarend en 

een hop. 

Stenje ligt direct aan het Prespa Meer in een mooi landschap. Maar het was schrikken. Er waren 

allerlei bouwactiviteiten voor ons hotel. Op het strand werd een paviljoen, een boulevard en een 

steiger gebouwd. Dit alles voor de komende(?) toeristen en ten koste van de rust van dit plaatsje. 

Ondanks dat er niet genoeg 1-persoons kamers waren, ging de kamerindeling soepel. Enkele van ons 

hadden aangeboden om wel samen op een kamer te willen.  

Het avondeten was goed. De vis bleek een moot karper te zijn, met daarbij nog sardine-achtige 

visjes. Waarschijnlijk alle uit het meer en misschien gevangen door de plaatselijke vissers die met 

kleine bootjes het meer opgingen om hun netten te legen.  De avond werd onder andere besteed aan 

het determineren van meegenomen planten en gefotografeerde vlinders. 

 

Wim Kuijper  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dag 6: woensdag 10 juni 

Konsjko met bootje naar Golem Grad 

 

Vandaag is het de dag dat we het eiland Golem Grad gaan bezoeken, één van de vele uitstapjes 

tijdens deze reis waarop ik mij bijzonder verheugde. Ik weet niet of dat plan of de spanning van die 

dag er mij toe aanzette om vroeg het bed te verlaten of dat ik gewoon geen slaap meer had. Hoe 

dan ook even na 5 uur werd ik spontaan wakker en om half 6 liep ik buiten langs het strandje. Strand 

was misschien een wat groot woord, maar men was druk bezig de plaats Stenje een recreatieve rol 
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toe te kennen, shovels schepten zand, een kiosk werd  gebouwd en – niets is de mens vreemd – de 

brede rietkraag met grote karekiet moest het veld ruimen. Voor ons een signaal van naderende 

teloorgang van het oorspronkelijk karakter van dit oude vissersdorp, maar voor de lokale mensen 

waarschijnlijk een sprankje hoop op betere economische tijden. 

Maar op deze vroege ochtend is het nog steeds mooi. 

Pelikanen vliegen gracieus over het spiegelgladde 

wateroppervlak, een grote zilverreiger passeert en enkele 

grote karekieten zingen om het hardst vanaf de hoogste 

rietpluimen. Even verderop rusten enkele tientallen 

dwergaalscholvers in dode bomen langs het water. Even 

verderop staat een uitkijktoren. Van hieruit kijk ik uit over 

een groot rietveld waar de cetti's zanger laat zich 

uitbundig laat horen. Met een omweg  wandel ik terug 

naar ons hotel, waarbij ik meerdere reisgenoten tegenkom die hun eerst ommetje door het dorp 

maken. 

Het ontbijt blijkt een mooie verrassing en de 

lunchpakketten zijn dit keer (gelukkig) zonder speklap, 

vlees en gebakken aardappelen (in een plastic zakje) en 

goed gevarieerd. 

Klokslag half 9, klaar voor vertrek met de busjes naar 

het plaatsje Konjsko, zo'n tien kilometer ten zuiden van 

Stenje. Het plaatsje Konjsko ligt aan een doodlopende 

weg, vlakbij de grenzen van Griekenland en Albanië. Het 

klimaat is hier warmer dan in de omgeving van ons vorige hotel. Onderweg de eerste overstekende 

Griekse landschildpad, er zullen er nog vele volgen. Een cirlgors zit in de top van een overhangende 

tak. Een uitermate hobbelende onverharde landweg brengt 

ons naar Konjsko. Onderweg trekken de vlinders op de 

distels in de berm onze aandacht, maar we moeten door. 

Als het goed is liggen onze boten klaar.  

Drie kleine motorbootjes met karakteristieke Macedoniërs 

aan het roer, varen ons het meer op. Het oppervlak van 

het water is nog steeds spiegelglad en behoudens het 

geluid van de oude 

buitenboordmotor is het 

muisstil om ons heen. Een 

eerste kroeskoppelikaan vliegt voor ons uit, al snel volgen er meer en 

als we het eiland naderen zijn er hele vluchten van tientallen van deze 

pelikanen die voor ons op en langs vliegen. Een prachtig gezicht. Hoog 

boven ons hoofd zien we in de toppen van de bomen een broedkolonie 

dwergaalscholvers. Aan de achterzijde van het eiland bevindt zich een 

kleine aanlegplaats, net groot genoeg voor de drie bootjes. Enkelen 

van ons maken een wandeling over het eiland en anderen besluiten 

nabij de bootjes te blijven.  

Golem Grad kent een rijke geschiedenis. De Romeinen hadden het 

eiland al in vroege tijden ontdekt en gebruikten het om schildpadden 

te kweken als belangrijke bron van voedsel.  Op het eiland getuigen 

enkele oude en vervallen ruïnes van menselijk gebruik. Zo staat er een klein kapelletje “The Church 
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of St. Peter “met een wellicht al eeuwenoude fresco’s over de intocht van Jezus in Jeruzalem. 

Verderop staan nog een aantal oude ruïnes, waarvan een enkele ook van Romeinse oorsprong. De 

begroeiing is uniek en bestaat overwegend uit Griekse Jeneverbes struiken, zeg maar liever bomen. 

Naast enkele schildpadden treffen we hier ook 

een zandadder die weg schiet in de holtes van 

een muurtje en boven ons hoofd vliegen 

tientallen eindeloos schreeuwende 

rotszwaluwen. 

Onze roergangers worden ongeduldig en we 

moeten terug. De wind is fors toegenomen en 

de lucht is wat dicht getrokken. Het boegwater 

zorgt voor menig nat pak. 

Aangekomen in Konjsko vergeten we al die 

mooie vogels en indrukken en richten we ons 

weer op het doel van deze reis vlinders en ander klein spul. We vinden een vliegend hert, een 

smaragd hagedis, het kaasjeskruid dikkopje, de blauwe ijsvogelvlinder, de kleine tanglibel; gewone 

oeverlibel en oostelijk kalkgrasland dikkopje. Op onze route terug naar het hotel maken we nog 

enkele tussenstops. De eerste nabij een zijweggetje met veel 

braam. Enkele braam parelmoervlinders poseren uitbundig voor 

de lenzen. Even verderop maken we nogmaals een stop. Hier 

horen we het typische hoep, hoep, hoep van . . . . de Hop.  

 

Volgens goed gebruik komen we rond vijf uur weer bij ons hotel 

aan. Een enkeling waagt een frisse duik in het meer tegenover 

ons hotel, maar de meeste kiezen voor een stoel op het terras 

met een biertje of wijn en nagenietend van een mooie dag. 

 

Peter Pfaff 

 

 

Recept (ongeschikt voor KNNV-ers) 

   

Tijdens onze reis passeerden meerdere vreemde recepten de revue. Dat zette mij ertoe aan 

om ook een recept over de bereiding van schildpad te zoeken. Niet voor eigen gebruik – 

geen haar op mijn hoofd die daaraan zou denken –  maar om me een beeld te vormen van 

de culinaire gewoonten van de Romeinen. Voor onderstaand recept maakt men gebruik van 

kleine Griekse landschildpadden. 

 

Bereidingswijze 

Kook de schildpadden in gezouten water tot het vlees gaar en zacht is. Open de schilden 
voorzichtig, neem de schildpadden er uit en deel ze in vieren. Bewaar het kookvocht dat 
zich in de schilden bevindt. Leg een klontje boter in elk schild, giet daar het bewaarde 
kookvocht in. Trek de huid van de in vieren gedeelde schildpadden en leg ze vervolgens 
terug in het schild. Voeg wat broodkruim, boter, citroensap en citroenrasp toe. Zet de 
gevulde schilden in een braadpan met wat water en laat ze even goed opkoken. 
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Dag 7: donderdag 11 juni 

Brajchinska-dal - Brajcino en Sv. Gorge op de oost-oever van het Prespameer 

 

De tweede dag in Stenje begint met feest:  Guus Dekkers 

is jarig.  Hij wordt bij het ontbijt verrast met een mooi 

boeket veldbloemen en wordt –in het Engels!- 

toegezongen. Guus verwent ons later met koekjes, Turks 

fruit en ijsjes. Zo’n dag kan al niet meer stuk. Zonnig weer 

met zo’n 26º C. 

We gaan vandaag naar het dal van de Brajcinska, een 

beek die in het Pelister-gebergte ontspringt. Het dal ligt 

aan de oostkant van het Prespa Meer tegenover Konsjko, 

onze bestemming de vorige dag. Het is een uur rijden vanaf het hotel. We zien het Golem Grad eiland 

duidelijk liggen.  

Klaas en Joost zetten ons af aan het eind van de 

asfaltweg, voorbij het dorpje Brajcino. We zien meteen al 

een paar mooie vlinderweiden rond een verlaten 

boerderij. Via een rustige zandweg lopen we oostwaarts 

in het groene, vlinderrijke dal. Hier worden onder andere 

violette vuurvlinder en kardinaalsmantel gezien. De 

meeste reisgenoten ontmoeten elkaar voor de lunch bij 

een fraai gelegen picknickbank. Vlakbij blijkt een 

kapelletje te zijn waar vleermuizen in- en uitvliegen. Een onverwacht fotomotief. Ook een zandadder 

wordt gezien. Op de terugweg zien Trees, Frans en Guus wilde zwijnen: in totaal 2 volwassen dieren 

met ongeveer 10 jongen. Een bijzondere belevenis. 

Rond half drie rijden we terug door het verder nogal droge dal. Opvallend zijn de verlaten 

wijngaarden. We maken een korte stop in het pittoreske dorp Ljubojno, waar veel originele huizen 

staan. Klaas wijst op de walnootbomen, hier 

gebracht door de Turken. De 

plantenliefhebbers zien in Ljubojno onder 

andere geel duizendblad en Franse 

aardkastanje. 

De laatste 

bestemming 

vandaag is de 

Sint Joris kapel, 

gelegen boven 

een plaatsje Kurbinovo. Voor we daar aankomen, zien we de grootste 

verrassing van de reis: een drinkgezelschap van meer dan 200 Groot 

Geaderde Witjes! Wat een prachtig, uniek gezicht! Dit is meteen de 

logische plek voor de groepsfoto. De kapel zelf blijkt in restauratie en 

gesloten, dus een tegenvaller. Maar dit wordt meer dan goed gemaakt 

door het verschijnen van een Esculaap-slang. Peter Pfaff blijkt een volleerd slangenbezweerder. Op 

vlindergebied worden de Centauri parelmoer en de Snuitvlinder aan de soortenlijst toegevoegd. 

Rond vier uur rijden we terug naar het hotel. Wederom een geslaagde dag met onverwachte 

hoogtepunten. 

Frans van der Woerd en Trees Kaizer 
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Dag 8: vrijdag 12 juni 

Naar de bergweiden ten noorden van Galičica-pas 

 

Gisterenavond na het diner werden we weer door beide reisleiders Klaas en Joost, lekker gemaakt 

voor een volgende tocht naar de Galicica pass. En wel met de busjes een half uur rijden naar een 

plateau voor een wandeltocht van 4,5 km. Met als doel diverse plasjes voor libellen en zelfs de 

boomkikker en onderweg natuurlijk veel soorten vlinders en ook vogels. 

's Morgens al vroeg uit bed doordat het onder het dekbed best warm werd vanwege de zonneschijn 

in onze slaapkamer. Heerlijk naar buiten met eerst een blik op de honderden! huiszwaluwen die rond 

het hotel vlogen, verderop in het veld met gezang van grote karekiet, nachtegaal en getoer van 

zomertortel. De grote karekiet zit hier in grote aantallen gewoon in een smalle rietkraag langs het 

meer. In de kale boompjes boven de rietkraag zaten ook veel kleine aalscholvers zich lekker op te 

drogen. 

Bruin zandoogje zat zich in de struiken al op te warmen en 

ook een blauwe ijsvogelvlinder liet zijn prachtige blauwe 

glans zien; een mannetje dus. 

Mijn aaneen ochtenduitje had als klapstuk een tweetal 

mannelijke wielewalen die elkaar de tent uitjoegen met 

heel veel geel. 

Terug in het hotel stond me een verrassing te wachten, 

want op tafel stond een prachtig veldboeket met o.a. gele 

morgenster en klaproos vanwege mijn verjaardag. 

Dankjewel Mony. 

Ik moet zeggen dat het ontbijt in beide hotels één van de 

vele dingen waren die ik na mijn vakantie behoorlijk zou 

missen. 

Rond 9.00 uur, zoals gewoonlijk, vertrokken we met de 

busjes naar de beloofde Galičica pass. Natuurlijk met 

medeneming van een doos met onze lunchpakketten en 

een voorraad flesjes bronwater. 

Na een half uur rijden kwamen we op de pas aan bij een 

parkeerplaats aan het einde van de asfaltweg. Hier werden we los gelaten, waarbij Klaas verder het 

pad zou afrijden met onze lunchpakketten. Dat werd gisterenavond al beloofd en toen met gejuich 

begroet. 

Op de stenige bodem stonden we gelijk 

tussen veel blauwtjes en parelmoervlinders. 

Tevens hoorden we een boomleeuwerik 

zingen, een grijze gors en het gesputter van 

een kwartel. In een droog stukje moeras 

vloog de voorjaarserebia, nog aanwezig 

vanwege de langdurige winterperiode, en 

moerasparelmoertjes tussen de uitgebloeide 

slanke sleutelbloemen (gelukkig zagen we 

een dag later op de top van de Pelister nog 

veel bloeiende). 

Guus wees me op een bidsprinkhaan die 



   15  
 

steeds een eindje verder vloog en later zagen we een bastaardlibel. Prachtig om te zien. De koekoek 

was geregeld te horen. 

Verder werden we overdonderd door bijv. zes hooibeestjes bij elkaar en een groot aantal 

drinkgezelschappen van blauwtjes en parelmoervlinders. Joost vertelde dat een drinkgezelschap 

hoofdzakelijk bestaat uit mannetjes die zouten en 

mineralen opnemen om bij bevruchting van een vrouwtje 

gelijkertijd een pakket mineralen af te geven, als een soort 

bruidsschat dus. 

De zwarte apollo was ook weer te zien en is goed te 

herkennen aan zijn vlucht met een kort zweefmoment. 

Parende groot geaderd witjes liet zich goed fotograferen. 

De lunch hebben we genoten aan banken onder een overkapping van een stenen huisje van de 

parkwachters. De parkwachters hadden de vloer zojuist 

schoon gemaakt en was nog nat. Daarom vlogen veel 

vlinders, vooral blauwtjes om ons heen en zaten op de 

natte vloer en de zijkanten van de cementen fundering. 

Iedereen na afloop van de lunch natuurlijk direct aan 

het fotograferen. 

Onderweg naar de vennetjes liepen we langs allerlei 

kleurige viooltjes en bij het water zagen we platbuik en 

rode heidelibel. Veel huidjes van libellenlarven hingen 

aan de grashalmen en ook waren drinkende vogels te zien, zoals groenling en geelgors. 

Rond het huisje vlogen verder lekker veel blauwtjes als saffierblauwtje, zwart blauwtje en wikke 

blauwtje. Een nieuw soort was o.a. de dubbelstipparelmoervlinder. Deze dag was voor ons een 

topdag met 42 soorten vlinders. 

Tenslotte ben ik met Joost meegelopen om het achtergelaten busje op te halen. Het was best een 

hele wandeling en op het eind voelde ik mijn benen wel. Denkende dat ik ook niet de jongste meer 

ben, immers vandaag een jaar ouder geworden. 

Onderweg wees Dette ons nog op vedergras, een gras met witte draadjes dat boven de aanwezige 

vegetatie uitstak. 

Uiteindelijk terug naar het hotel wetende dat daar de 

Skopsko lekker koud klaar stond. 

 

Beste Klaas en Joost, wederom hartelijk dank voor deze 

mooie geslaagde dag. 

 

Adrie Vermeulen 
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Dag 9: zaterdag 13 juni 

Naar de bossen en sneeuwvelden op de noordflank van Magaro, grasland Galičica-pas 

 

Vandaag geen verjaardag (ook niet die van Wim) maar toch is het weer feest. Dat begint al ’s 

ochtends bij het ontbijt als er weer ajvar (paprika spread) en ingelegde oesterzwammen op tafel 

staan. Het plan is om naar de bergpas tussen het meer van Ohrid (op 693 m) en het Trespameer (op 

850 m) midden in het nationaal park Galičica te gaan. De 

pas ligt op 1568 m en we kunnen van daaruit de Magaro 

beklimmen op 2254 m. Bij sommigen begint de 

vermoeidheid al danig parten te spelen en voor hen wordt 

het motto: niet hoger dan de bus ons zal brengen. Ook zij 

blijken gelijk te krijgen want al meteen vanaf de 

parkeerplaats zijn er mooie (min of meer vlakke) 

wandelpaden en worden mooie ontdekkingen gedaan. 

Zodra we het busje uitkomen hoort Adrie al een boom-

leeuwerik. Glanskoppen zitten in het nabije beukenbos. In de buurt van de busjes vliegen heel veel 

zwarte apollovlinders (op de steenbreek), zwarte blauwtjes (op de ooievaarsbek), zilvervlekken, 

sleutelbloemvlinders, glasvleugelpijlstaarten en wordt er een geel oranjetipje gespot. Leo komt zelfs 

terug met een prachtige foto van een phegeavlinder. De citroenvlinder blijkt bij nadere inspectie de 

gewone te zijn, jammer maar toch ook erg mooi. Verder zijn de planten hier meer dan de moeite 

waard. Er groeit een peperboompje (Daphne blagayana), het katholieke onze-lieve-vrouwenbedstro, 

bolletjeskers, een lokale lijsterbes (Sorbus umbellata), rode en witte vlierorchissen, Geranium 

sylvaticum, de elegante struikkamperfoelie (Lonicera alpigena, foto) en de kruipkers (Prunus 

prostata). 

 

 

 

Uiteraard zijn er de nodige dagelijkse beslommeringen zoals volle geheugenkaartjes, lege accu’s en 

(tijdelijk) verloren leesbrillen. Soms denk je dat het lichaam de hierdoor gedwongen rust voor je 

afdwingt. Vaak heeft het lichaam meer gelijk dan de geest.  

De helft van de groep waagt het toch om het pad richting de top te beklimmen. Voor sommigen is 

het einddoel de eerste sneeuw. Voor anderen is het 

doel de witte crocus (Crocus cvijicii) die nog iets hoger 

staat en voor de twee gidsen is het doel de absolute top 

van de Magaro. Of ze de top bereikt hebben, zullen we 

nooit zeker weten. Maar we geloven hen graag. 

Anderen moeten wat langzamer omhoog. Onderweg 

naar boven door het beukenbos worden we begeleid 

door de zang van tjiftjaf en vink. Aangekomen boven de 

boomgrens ziet Mony niet alleen witte maar ook nog 

groene sneeuw voor haar ogen. Gelukkig was de lucht van de zuiverste soort, het uitzicht groots en 

het weer perfect aangepast op de inspanningen. Er worden sneeuwballen gegooid en billen worden 

er afgekoeld. Opmerkelijk is dat er op de sneeuw ook nog kevers en wantsen zitten. Wat die daar 

zoeken, is een raadsel.  De soort van de dag is de kleine argusvlinder (foto) die zich prachtig laat 
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bekijken op de weg naar boven. Uiteraard vliegen ook hier weer de nodige parelmoervlinders, 

blauwtjes, dikkopjes en witjes waaronder het scheefbloemwitje. Joost ziet een “hilltopping” 

koninginnenpage op de Magaro. Boven op de berg ziet Klaas 

alpenkauw, heggenmus, rode rotslijster en boompieper. Verder 

klinken er de hele tijd allerlei geluidjes die we niet herkennen. 

Dat moeten ook heel bijzondere vogeltjes geweest zijn. Leuke 

plantjes zijn er ook. De verschrikkelijk blauwe gentiaan 

(Gentiana verna), de gele Primula veris subs. columnae, de zeer 

zeldzame maar toch wel een beetje onooglijke koraalwortel 

(Collarorhiza trifia), scilla’s, voorjaarszonnebloemen (Doronicum) en nog veel meer. Moe maar 

voldaan kunnen we weer naar beneden om onze ervaringen uit te wisselen met de rest van de groep. 

Het enthousiasme van beide kanten is groot.  

 

Tijdens het eten ontstaat er grote verwarring, er wordt in eerste instantie vis geproefd wat tot gevolg 

heeft dat er meteen driftig met borden wordt geruild. Even later blijkt dat die borden weer gewoon 

terug kunnen als het gerecht correct als kip wordt gedetermineerd. Na het eten gaan we zoals 

gebruikelijk weer aan het werk, vergelijken, 

determineren en schrijven. Het leven van een KNNV-er 

kent geen rust, zeker niet op vakantie. Dat geldt ook 

voor de nachtvlinderaars. Overdag zijn er al de nodige 

uilen (gamma-uil), spinneruilen (bruine daguil), spanners 

(onder andere heispanner),  grasmotten (onder andere 

purpermot) en een tijmvedermot gezien maar het wordt 

tijd geacht om eens echt naar nacht-actieve vlinders te 

gaan kijken. De blauwe toren van Guus wordt om 22:45 

uur opgezet in een klein weitje vlak bij het hotel in de 

hoop op spectaculaire beervlinders en pijlstaarten.  

Voor  buitenstaanders wordt er een grappig dansje uitgevoerd om het ronde laken. Dansen moet wel 

want binnen de twee uur dat de batterij het volhoudt komen er 50 soorten op de lamp af. Al meteen 

komt er een roomvlek even kijken en tegen het einde van de sessie een pauwoogpijlstaart. De lamp 

trekt niet alleen vlinders aan maar ook grote en kleine spinnen en de vervaarlijk maar onhandig 

ogende bidsprinkhaan Empusa pennata. Andere fraaie maar kleinere vlinders zijn wikke-uil, 

bleekschouderuil, bruine granietuil, triangelmot, gevlamde grasmot en het prachtige purperuiltje 

Eublemma purpurina (foto). Gelukkig zijn er ook nog veel ongedetermineerde soorten zodat we ons 

de komende tijd niet hoeven te vervelen.  Inmiddels is het dag 10 geworden. Eerst nog gauw even 

slapen. 

 

Guus Dekkers 
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Dag 10: zondag 14 juni 

Boswandeling Nationaal Park Pelister (lange rit via Bitola) 

 

Het is een uur rijden naar Bitola. Bij Bitola nemen we een 

bergweg naar het park, in de winter een skigebied en 

daarom een prima weg ernaar toe. Bij de slagboom moet 

eerst een toegangsprijs betaald worden. We rijden door 

naar het infocentrum en gaan deze ook bezoeken; weer 

moet er betaald worden maar er is nog steeds geld in de 

gezamenlijke pot. 

Het is een mooi infocentrum, door Zwitsers gebouwd. Wij 

worden rondgeleid en krijgen de expositie te zien. De gids 

vertelt dat er in het park o.a. nog 40 bruine beren 

voorkomen. Jammer genoeg zijn er geen vlinders in de 

collectie aanwezig dus gaan wij ze maar zelf zoeken. 

Eerst gaan wij bij restaurant Molika koffie drinken en jawel 

met heerlijk gebak erbij, het is tenslotte zondag. De pot is 

nog steeds niet leeg en Klaas betaalt de rekening. Nog 

bedankt hiervoor. 

Van Trees krijg ik een uitleg wat Pelister betekent: Pet = 5 in 

het Servisch en lister is blad. Een samenvoegen van deze 

twee woorden wordt Pelister. 

In dit park groeien 5 naaldige dennen of de Macedonische 

Den, Pinus peuce. In de Servische taal heet deze den Molika. Deze dennensoort komt van nature 

alleen in dit park voor. Een Duitser, August Grisebach, heeft in 1863 deze dennensoort naar andere 

delen van Europa geëxporteerd en wordt nu in heel Europa als 

parkboom aangeplant. 

Wij gaan de Rocky Trail wandelen, even klimmen en dan wordt het 

vlakker werd ons gezegd. Dapper  zijn we allemaal aan de klim 

begonnen maar deze was toch langer dan gedacht en was voor sommige 

van ons toch wel zwaar. Het hoogste punt was bij het bergstation van de 

skilift. Allemaal eerst uitgerust en onze lunch opgemaakt. 

Joost gaat met de groep de lange wandeling naar beneden doen, dit was 

geen moeilijke tocht bleek achteraf. Zij zagen o.a. de grote 

ijsvogelvlinder. Helaas heeft Joost het niet gezien. Drie deelnemers gaan 

met Klaas dezelfde weg terug. Ook ik ben met Klaas teruggegaan en kon 

nu genieten van het 

landschap.  Om half 5 waren 

alle deelnemers weer bij 

elkaar bij het bezoekerscentrum. Voldaan en mooie 

waarnemingen gedaan. Op de terugweg nog een 

bewoond ooievaarsnest  met ooievaars gezien. 

Bij het avondeten bedankt Frans namens de groep  Klaas 

en Joost voor hun geweldige inzet. Wij hebben een fijne 

tijd samen gehad.  

Klaas op zijn beurt bedankt de groep voor het enthousiasme en de kennis die hij heeft opgedaan van 

de deelnemers. Klaas heeft nog nooit een groep geleid die van de vroege morgen tot diep in de nacht 
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bezig waren met de natuur.  Er was een prettige sfeer. (sommige deelnemers liepen `s ochtends om 

5 uur al buiten, het was dan nog heerlijk koel ; andere deelnemers gingen tot 1 uur nachtvlinders 

bekijken die op de lamp van Guus afkwamen.) 

 

Dette Nijkamp 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dag 11: maandag 15 juni 

Oever van het Meer van Ohrid bij Sveti Naum en bronnen van de Drim 

Transfer naar het vliegveld van Ohrid. Vlucht naar Schiphol. 

 

Voor het ontbijt gaan we nog even naar buiten. 

Aan de rechterkant horen we de Nachtegaal. 

Voor het hotel zien we en horen we de Grote karekiet. Dan gaan we naar onze kamer. 

Vanuit onze kamer zien we de Grote karekiet in het riet. 

Ook hebben we uitzicht over het Prespa meer. We zien 

Kroeskoppelikanen en Dwergaalscholvers. Rond het hotel 

en langs ons hotelraam vliegen veel Huiszwaluwen. Ze 

hebben hun nest rond het hele hotel. 

Er vliegen drie Kleine Zilverreigers langs ons raam. We 

brengen de koffers naar beneden en gaan ontbijten. Na 

een goed ontbijt laden we de koffers in de busjes en 

nemen we afscheid van Stenje. We rijden naar een klooster 

Sveti Naum dichtbij de Albanese grens. Het ligt aan het meer van Ohrid. 

Het is erg warm en we lopen langs de souvenirwinkeltjes in de schaduw. We zien een Keizersmantel 

vliegen rond de souvenirwinkeltjes. We hebben van het uitzicht genoten, mooi gezicht dat meer. 

We zien ook Boerenzwaluwen vliegen. 

Om ± 12 uur zijn we terug bij de busjes. We rijden een 

kort stukje. Hier bij de beek eten we ons lunchpakket 

en zoeken naar vlinders. We zien veel Keizersmantels 

en een Verborgen heivlinder.  We zien 

moerasschildpadden op de boomstam zitten. 

Om ± 13.00 uur rijden we naar het vliegveld van Ohrid. 

Na een korte tussenstop tanken en een ijsje komen we 

op het vliegveld aan van Ohrid. We nemen afscheid van 

Joost en Klaas. 

Ze blijven hier om de volgende groep op te vangen. We 

hebben helaas een tussenlanding op Zakynthos in 

Griekenland en dan vliegen we naar Schiphol. We komen 

om ± 21.20 uur aan. 

Afscheid genomen van de groep, op de koffers gewacht en 

naar huis gereden. 

 

Het was een mooie vakantie, veel vlinders gezien. Alle dagen zonnig en warm weer gehad. 

 

Sytze en Anneke Hempenius 
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Plantenlijst 

 

Nationaal Park Galičica Mavrovo Pelister   

Locatie Alpenwei Golem Grad Magaro Stenje Lazaropoje Brajcino Opmerking/naam 
Acantholimon androsaceum     X         

Acanthus spinosus   X           

Acer campestre   X     X   Spaanse aak 

Acer monspessulanum   X X X X   Franse esdoorn 

Acer obtusatum   X X X X X   

Achillea clypeolata X             

Achillea species X   X   X     

Acinos arvensis X   X   X   Steentijm 

Actaea spicata X   X   X   Christoffelkruid 

Agrimonia procera         X   Welriekende agrimonie 

Agrostemma githago           X Bolderik 

Ajuga genevensis         X X Harig zenegroen 

Ajuga pyramidalis X   X   X X Pyramide zenegroen 

Ajuga reptans         X   Kruipend zenegroen 

Alchemilla species         X     

Alliaria petiolata           X Look-zonder-look 

Allium cf sphaerocephalon       X     Kogellook 

Alyssum alyssoides X   X       Bleek schildzaad 

Alyssum saxatile X X         Rotsschildzaad 

Anacamptis pyramidalis  X   X X     Hondskruid 

Anchusa azurea (=italica)       X     Blauwe ossentong 

Anemone trifolia         X     

Angelica sylvestris         X   Gewone engelwortel 

Antennaria dioica     X       Rozenkransje 

Anthemis tinctoria     X       Gele kamille 

Anthericum liliago       X     Grote graslelie 

Anthyllis vulneraria  X   X   X X Wondklaver 

Anthyllis vulneraria ssp praepropera X       X   Wondklaver (rood) 

Arabis nemorensis         X     

Aremonia agrimonoides   X X         

Armeria canescens     X   X     

Arrhenatherum elatius       X X X Glanshaver 

Arum    X     X     

Asperula odorata X   X   X   Lievevrouwebedstro 

Asphodeline liburnica X   X       geel bloeiend 

Asphodeline taurica     X       wit bloeiend 

Asphodelus albus X   X   X X Witte affodil 

Asplenium trichomanes     X   X   Steenbreekvaren 

Astragalus glycyphyllos       X X X Hokjespeul 

Astragalus prenja X   X         

Astrantia major         X   Groot sterrenscherm 

Asyneuma canescens         X     

Asyneuma limonifolium     X X       

Asyneuma pichleri         X     

Berteroa incana         X X Grijskruid 

Buglossoides purpurocaerulea   X     X   Blauw parelzaad 

Calamintha grandiflora     X   X     

Caltha palustris         X     

Campanula glomerata     X   X   Kluwenklokje 

Campanula lingulata X   X X X X   

Campanula patula X   X X X X Weideklokje 

Campanula pyramidalis         X X   

Cardamine bulbifera X   X   X   Bolletjeskers 

Cardaria draba         X   Pijlkruidkers 

Carduus defloratus         X     

Carduus thoermeri       X X X   

Carlina vulgaris X       X X Driedistel 

Carpinus orientalis   X X X X X Oosterse haagbeuk 

Castanea sativa       X   X Tamme kastanje 

Celtis australis           X Europese netelboom 

Celtis glabrata   X           

Centaurea cyanus     X X   X Korenbloem 
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Centaurea glaberrima X             

Centaurea triumfetti X   X         

Cephalanthera damasionum   X   X X X Bleek bosvogeltje 

Cephalanthera longifolia           X Wit bosvogeltje 

Cephalanthera rubra     X X X   Rood bosvogeltje 

Cephalaria leucantha   X   X       

Cerastium tomentosum X   X       Viltige hoornbloem 

Ceterach officinarum     X       Schubvaren 

Chamaecytisus hirsutus X   X         

Chamaecytisus supinus     X         

Chenopodium bonus-henricus         X   brave hendrik 

Clematis vitalba   X   X X X Bosrank 

Clinopodium vulgare   X   X X   Borstelkrans 

Colchicum autumnale   X     X X Herfsttijloos 

Colutea arborescens   X     X   Europese blazenstruik 

Conopodium majus         X X Franse aardkastanje 

Convallaria majalis X           Lelietje-van-dalen 

Convolvulus althaeoides X X X X       

Convolvulus cantabrica       X     Cantabrische winde 

Corallorhiza trifida X   X       Koraalwortel 

Cornus mas   X   X X X Gele kornoelje 

Cornus sanguinea   X   X X X   

Coronilla emerus   X     X X Struikkroonkruid 

Coronilla varia   X   X X X Bont kroonkruid 

Corydalis cava         X   Holwortel 

Corydalis ochroleuca     X   X     

Corylus avellana         X     

Corylus colurna         X X Turkse boomhazelaar 

Cotoneaster integerrimus     X       Wilde dwergmispel 

Crataegus laciniata X X X   X X   

Crepis rubra         X   Rood streepzaad 

Crepis vesicaria         X     

Crocus cvijicii     X         

Cruciata laevipes   X X X X X Kruisbladwalstro 

Crupina crupinastrum   X   X       

Cuscuta campestris             Veldwarkruid 

Cuscuta europaea         X   Groot warkruid        

Cynoglossum officinale         X   Veldhondstong 

Cynosurus cristatus         X X Kamgras 

Cynosurus echinatus           X Stekelkamgras 

Dactylorhiza majalis         X   Brede orchis 

Dactylorhiza sambucina X   X   X   Vlierorchis 

Daphne laureola     X       Zwart peperboompje 

Daphne mezereum         X   Rood peperboompje 

Daphne oleoides X   X   X     

Dentaria bulbifera     X       Bolletjeskers 

Dianthus deltoides         X   Steenanjer 

Dianthus giganteus X   X     X   

Dianthus minutiflorus         X     

Digitalis grandiflora         X     

Digitalis viridiflora         X     

Doronicum colomnae     X     X Kale voorjaarszonnebloem 

Doronicum pardalianches     X         

Draba aizoides     X         

Echium italicum       X       

Echium vulgare         X   Slangenkruid 

Edraianthus graminifolius     X   X     

Embrotropis nigricans         X     

Ephedra fragilis campylopoda   X X         

Epipactis cf helleborine     X       wespenorchis 

Erodium guicciardii     X         

Eryngium campestre      X   X   Echte kruisdistel 

Euonymus verrucosus         X X   

Euphorbia amygdaloides   X X       Amandelwolfsmelk 

Euphorbia brittingeri         X     

Euphorbia characias   X           

Euphorbia myrsinites X   X X X     
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Fagus sylvatica     X   X X   

Fagus x moesiaca     X   X X   

Fibigia clypeata X   X X X     

Filipendula ulmaria         X X Moerasspirea 

Filipendula vulgaris           X Knolspirea 

Fragaria vesca       X X   Bosaardbei 

Fraxinus ornus   X   X X   Pluimes 

Fritillaria graeca s thessala X   X         

Fumaria officinalis   X         Gewone duivenkervel 

Gagea spathacea     X       Schedegeelster 

Galium mollugo     X   X   Glad walstro 

Galium odoratum     X   X X Lievevrouwebedstro 

Galium verum         X   Geel walstro 

Genistella sagittalis         X   Pijlbrem 

Gentiana verna     X       Voorjaarsgentiaan 

Geranium aristatum         X X   

Geranium cinereum X   X         

Geranium lucidum   X   X X X Glanzige ooievaarsbek 

Geranium palustre         X   Moerasooievaarsbek 

Geranium pyrenaicum X     X X X Bermooievaarsbek 

Geranium reflexum       X X X   

Geranium robertianum X X X   X X Robertskruid 

Geranium sanguineum X       X   Bloedooievaarsbek 

Geranium sylvaticum     X   X X Bosooievaarsbek 

Geum coccineum         X X   

Geum urbanum     X   X X Geel nagelkruid 

Gratiola officinalis           X Genadekruid 

Hedera helix   X       X   

Helianthemum canum     X X       

Helianthemum nummularium X     X X   Geel zonneroosje 

Helianthemum oelandicum s alpestre     X         

Helleborus cyclophyllus     X         

Helleborus dumetorum X   X   X X   

Helleborus odorus     X X X     

Herniaria incana         X X Grijs breukkruid 

Hieracium pilosella         X   Muizenoor 

Hieracium praealtum s. bauhinii     X   X     

Himantoglossum hircinum        X     Bokkenorchis 

Hippocrepis comosa X           Paardenhoefklaver 

Hyoscyamus aureus         X   Bilzenkruid 

Hypericum richeri ssp  grisebachii          X     

Hypericum rochelii         X     

Iris sintenisii   X X X       

Juglans regia       X X X Okkernoot 

Juniperus oxycedrus X     X X     

Juniperus sabina     X   X     

Knautia integrifolia     X     X   

Knautia orientalis       X       

Koeleria macrantha         X   Smal fakkelgras 

Lactuca perennis   X     X   Blauwe sla 

Lactuca serriola           X Kompassla 

Lamiastrum galeobdolon X   X   X     

Lamium garganicum X   X   X     

Lamium maculatum     X     X Gevlekte dovenetel 

Lapsana communis     X   X   Akkerkool 

Lathyrus grandiflorus   X   X       

Lathyrus laxiflorus   X   X X X   

Lathyrus nissolia       X X X Graslathyrus  

Lathyrus pratensis         X     

Lathyrus venetus   X           

Lathyrus vernus   X     X   Voorjaarslathyrus 

Legousia speculum-veneris       X     Groot spiegelklokje 

Leucanthemum vulgare         X X Gewone margriet 

Lilium candidum   X         Madonnalelie 

Lilium martagon     X       Turkse lelie 

Linaria angustissima         X     

Linum bienne X             



   23  
 

Linum capitatum     X         

Linum catharticum X       X X Geelhartje 

Linum hirsutum     X X       

Linum nodiflorum X   X         

Linum perenne         X     

Linum tenuifolium  X   X X X   Smal vlas 

Listera ovata         X   Grote keverorchis 

Lonicera alpigena     X   X     

Lonicera implexa           X   

Lunaria rediviva   X     X   Wilde judaspenning 

Luzula spicata     X   X     

Lychnis conoraria     X X X X Prikneus 

Lychnis viscaria X   X   X   Rode pekanjer 

Malva cretica      X         

Malva sylvestris        X     Groot kaasjeskruid 

Melica uniflora X X   X X X Eenbloemig parelgras 

Melittis melissophyllum   X         Bijeblad 

Milium effusum         X   Bosgierstgras 

Minuartia bosniaca     X     X   

Minuartia setacea     X         

Morina persica     X         

Morus alba       X   X Witte moerbei 

Muscari comosum     X X X X Kuifhyacint 

Muscari neglectum X       X   (Vergeten druifhyacint) 

Mycelis muralis     X   X   Muursla 

Narcissus poëticus         X   Wilde narcis 

Neottia nidus-avis X   X   X X Vogelnestje  

Nigella damascena X         X Juffertje-in-het-groen 

Onobrychis ebenoides         X     

Onobrychis viciifolia         X     

Orchis coriophora s fragrans     X   X   Wantsenorchis 

Orchis fuchsii X   X X X X Bosorchis 

Orchis laxiflora     X       IJle orchis 

Orchis morio X       X   Harlekijn 

Orlaya grandiflora X X X     X Straalscherm 

Ornithogalum orthophyllum X   X   X     

Ornithogalum umbellatum X           Gewone vogelmelk 

Orobanche alba     X X X X Tijmbremraap 

Orthilia secunda     X   X   Eenzijdig wintergroen 

Ostrya carpinifolia       X X   Europese hopbeuk 

Oxytropis prenja X   X         

Paronychia argentea  X   X   X     

Petasites hybridus         X X Groot hoefblad 

Plantago strictissima X             

Platanthera bifolia         X X Welriekende nachtorchis 

Platanthera chlorantha     X   X X Bergnachtorchis 

Polygala comosa X       X X Kuifvleugeltjesbloem 

Potentilla argentea         X X Viltganzerik 

Potentilla caulescens     X         

Potentilla erecta         X     

Potentilla nivalis     X         

Potentilla recta X       X X Rechte ganzerik 

Prenanthes purpurea X       X   Hazensla 

Primula veris s columnae X   X X X X Gulden sleutelbloem 

Prunella laciniata             Witte brunel 

Prunella vulgaris         X X Gewone brunel 

Prunus avium         X   Zoete kers 

Prunus prostrata X             

Pulmonaria rubra         X     

Pyrola minor         X     

Pyrus communis         X   Wilde peer 

Pyrus elaegrifolia       X       

Quercus cerris   X     X X Moseik 

Quercus frainetto       X X X Hongaarse eik 

Quercus petraea         X X Wintereik 

Quercus pubescens   X   X X X Donzige eik 

Quercus trojana   X   X   X Macedonische eik 
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Ramonda nathaliae         X     

Ranunculus acris         X   Scherpe boterbloem 

Ranunculus psilostachys X       X X   

Rhamnus alpinus s fallax         X     

Rhinanthus angustifolius X       X X Grote ratelaar 

Rubus hirtus     X X X X   

Rumex acetosa         X     

Rumex alpinus     X         

Salvia argentea     X         

Salvia nemorosa       X X   Bossalie 

Salvia sclarea     X X X   Sclarei 

Sambucus ebulus X     X X X Kruidvlier 

Sanguisorba minor       X X X Kleine pimpernel 

Sanicula europaea     X   X   Heelkruid 

Saxifraga marginata         X     

Saxifraga rotundifolia   X X   X     

Scilla bifolia     X       Vroege sterhyacint 

Scirpoides holoschoenus             Kogelbies 

Scrophularia alpestris (scopolii)         X     

Scrophularia canina bicolor X     X X X   

Scrophularia peregrina         X     

Scutellaria columnae   X     X X   

Sedum cepaea         X     

Sedum flexuosum (anglicum)         X     

Sedum forsterianum         X     

Sedum magellense         X     

Sedum ochroleucum         X     

Sempervivum species     X   X     

Senecio incanus     X         

Senecio scopolii X             

Sideritis species         X   Ohrid tea 

Silaum silaus         X   Weidekervel 

Silene armeria         X   Pekbloem 

Silene asterias     X   X X   

Sorbus aria X   X   X   Meelbes 

Sorbus torminalis   X   X     Elsbes 

Sorbus umbellata     X         

Stachys germanica     X X X X Duitse andoorn 

Stachys sylvatica           X Bosandoorn 

Stellaria graminea     X     X Grasmuur 

Stellaria holostea         X   Grote muur 

Stellaria nemorum          X   Bosmuur 

Stipa pennata X     X   X   

Symphytum tuberosum   X     X X   

Tamus communis     X     X   Spekwortel 

Tanacetum macrophyllum         X     

Telekia speciosa          X X Groot koeienoog 

Teucrium chamaedrys       X X   Echte gamander 

Teucrium montanum         X     

Teucrium polium s capitatum X     X       

Thalictrum aquilegiifolium         X X Akeleiruit 

Thalictrum minus   X       X Kleine ruit 

Thymus species X   X   X     

Tilia cordata       X X X Winterlinde 

Tragopogon crocifolius         X     

Tragopogon hybridus         X     

Tragopogon porrifolius X       X X Paarse morgenster 

Tragopogon pratensis s. orientalis         X     

Trifolium aureum     X   X X Akkerklaver 

Trifolium dubium         X   Kleine klaver 

Trifolium medium   X X   X X Bochtige klaver 

Trifolium montanum v. gayanum         X     

Trifolium purpureum         X     

Trifolium repens         X   Witte klaver 

Trigonella spicata         X     

Trisetum flavescens         X     

Trisetum species     X   X     
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Trollius europaeus         X   Trollius 

Umbilicus rupestris   X         Rotsnavelkruid 

Valeriana officinalis         X   Echte valeriaan 

Valeriana tuberosa X         X   

Veratrum album ssp lobelianum         X X (Dodenwaad) 

Verbascum delphicum       X   X   

Verbascum graecum           X   

Verbascum undulatum     X         

Verbena officinalis           X IJzerhard 

Veronica austriaca ssp vahlii         X     

Veronica beccabunga         X   Beekpunge 

Veronica multifida X       X     

Veronica officinalis     X     X Mannetjesereprijs 

Veronica teucrium         X   Brede ereprijs 

Veronica urticifolia         X     

Vicia cracca         X X Vogelwikke 

Viola orphanidis     X         

 

 

Opvallende geleedpotigen Macedonië juni 2015:  
  

Lentevuurspin Eresus sandaliatus 

Bloemkrabspin Thomisus onustus 

    

Bidsprinkhaan Empusa pennata 

    

(grote) boktor Morimus funereus 

Kommawespenboktor Chlorophorus varius 

Gevlekte smalbok Strangalia maculata 

Distelboktor 
Agapenthes 
villosoviridescens 

Aardbok Iberodorcadion fuliginator 

Rode smalbok Leptura rubra 

Fraaie schijnbok Oedemera nobilis 

Gouden tor Cetonia aurata 

Vliegend hert Lucanus servus 

Bijenwolf Trichodes apiarius 

Mierenkever Thanasimus formicarius 

Stijlkopje Cyptocephalus sericeus 

Hazelaarbladrolkever Apoderus coryli 

Penseelkever Tichius sp. 

Mierenzakkever Clytra quadripunctata 

Blaarkever Mylabris polymorpha 

(Zwarte bladsprietkever) Tropinota hirta 

    

Steenvlieg Plecoptera indet. 

    

Bastaarlibel/vlilnderhaft Ascalaphidae indet. 

    

Rode wants Rhinocoris iracundus 

Maskerwants Reduvius personatus 
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Blauwzwarte houtbij Xylocopa violacea 

Houtbij Chalicodoma parietina 

Groene bladwesp Rhogogaster viridis 

    

Rouwzwever Thyridanthrax sp. 

Hommelvlieg Volucella bombylans 

    

Veldkrekel Gryllus campestris 
 

Guus Dekkers 

 

Nachtvlinders 
   

    Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Familie Macedonië 

   

 

Celypha lacunana Brandnetelbladroller Bladrollers x 

Epiblema scutulana Distelzadelmot Bladrollers x 

Tortrix viridana Groene eikenbladroller Bladrollers x 

Notocelia cynosbatella Hermelijnbladroller Bladrollers x 

Grapholita funebrana Pruimwitvlakbladroller Bladrollers x 

Notocelia incarnatana Smalle hermelijnbladroller Bladrollers x 

Cnephasia spec. Spikkelbladroller spec. Bladrollers x 

Syndemis musculana Struikbladroller Bladrollers x 

Dichrorampha sequana Wortelmot spec. Bladrollers x 

Zeiraphera isertana Grootkopbladroller Bladrollers  

Rhagades pruni Bruine metaalvlinder Bloeddrupjes x 

Zygaenidae sp. Metaalvlinder sp. Bloeddrupjes x 

Zygaena purpuralis streep sint-jansvlinder Bloeddrupjes x 

Scythris spec. dikkopmot Dikkopmotten x 

Stigmella hemargyrella Zilverbandbeukenmineermot Dwergmineermotten mijn 

Euplocamus anthracinalis (mot in paddenstoelen/hout) Echte motten x 

Tethea ocularis Peppel-orvlinder Eenstaartjes x 

Habrosyne pyritoides Vuursteenvlinder Eenstaartjes x 

Thisanotia chrysonuchella Duingrasmot Grasmotten x 

Sitochroa verticalis Fijne golfbandmot Grasmotten x 

Cynaeda dentalis Gevlamde grasmot Grasmotten x 

Anania coronata Gewone coronamot Grasmotten x 

Chrysoteuchia culmella Gewone grasmot Grasmotten x 

Parapoynx stratiotata Krabbenscheermot Grasmotten x 

Scoparia pyralella Oranje granietmot Grasmotten x 

Pyrausta purpuralis Purpermot Grasmotten x 

Schoenobius gigantella Rietsnuitmot Grasmotten x 

Eurrhypis pollinalis Sneeuwvlekje Grasmotten x 

Platytes cerussella V-baardsnuitmot Grasmotten x 

Scoparia ambigualis Vroege granietmot Grasmotten x 

Pyrausta despicata Weegbreemot Grasmotten x 

Udea fulvalis Zuidelijke kruidenmot Grasmotten x 

Chrysocrambus craterella (zuidelijke) grasmot Grasmotten x 

Coleophora lixella Gouden kokermot Kokermotten x 

Coleophora ceauratella Grijze metaalkokermot Kokermotten x 
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Plutella xylostella Koolmotje Koolmotten x 

Adela reamurella Smaragdlangsprietmot Langsprietmotten x 

Nemophora degeerella Geelbandlangsprietmot Langsprietmotten x 

Homoeosoma sinuella Smalle weegbreemot Lichtmotten x 

Pempeliella ornatella Tijmlichtmot Lichtmotten x 

Hypsopygia costalis Triangelmot Lichtmotten x 

Synaphe moldavica (zuidelijke pinokkiomot) Lichtmotten x 

Bucculatrix cidarella Elzenooglapmot Ooglapmotten x 

Neofaculta ericetella Heidepalpmot Palpmotten x 

Aristotelia brizella Kwelderpistoolmot Palpmotten x 

Mirificarma eburnella Vuurpalpmot Palpmotten x 

Aroga velocella Zuringpalpmot Palpmotten x 

Hemaris fuciformis Glasvleugelpijlstaart Pijlstaarten x 

Deilephila porcellus Klein avondrood Pijlstaarten x 

Macroglossum stellatarum Kolibrievlinder Pijlstaarten x 

Smerinthus ocellata Pauwoogpijlstaart Pijlstaarten x 

Thaumetopoea pityocampa Dennenprocessierups Processierupsen x 

Pleurota aristella Gemsmot (zuidelijke soort) Sikkelmotten x 

Cosmorhoe ocellata Blauwbandspanner Spanners x 

Pseudopanthera macularia Boterbloempje Spanners x 

Phibalapteryx virgata Echt-walstrospanner Spanners x 

Cyclophora linearia Gele oogspanner Spanners x 

Camptogramma bilineata Gestreepte goudspanner Spanners x 

Odontopera bidentata Getande spanner Spanners x 

Epirrhoe alternata Gewone bandspanner Spanners x 

Ematurga atomaria Gewone heispanner Spanners x 

Pachycnemia hippocastanaria Grijze heispanner Spanners x 

Idaea aversata Grijze stipspanner Spanners x 

Chiasmia clathrata Klaverspanner Spanners x 

Colostygia pectinataria Kleine groenbandspanner Spanners x 

Scopula imitaria Ligusterstipspanner Spanners x 

Jodis lactearia Melkwitte zomervlinder Spanners x 

Cyclophora puppillaria Oranjerode oogspanner Spanners x 

Biston betularia Peper-en-zoutvlinder Spanners x 

Scopula floslactata Roomkleurige stipspanner Spanners x 

Aplocera efformata Sint-janskruidblokspanner Spanners x 

Chlorissa viridata Smaragdgroene zomervlinder Spanners x 

Idaea aureolaria Stipspanner (zuidelijk) Spanners x 

Idaea humiliata Streepstipspanner Spanners x 

Peribatodes rhomboidaria Taxusspikkelspanner Spanners x 

Siona lineata Vals witje Spanners x 

Idaea pallidata Variabele stipspanner Spanners x 

Eupithecia pulchellata Vingerhoedskruiddwergspanner Spanners x 

Eupithecia abbreviata Voorjaarsdwergspanner Spanners x 

Lasiocampa trifolii Kleine hagenheld Spinners rups 

Malacosoma neustria Ringelrups Spinners rups 

Macrothylacia rubi Veelvraat Spinners x 

Malacosoma alpicola (zuidelijke) ringelrups  Spinners rups 

Euclidia glyphica Bruine daguil Spinneruilen x 

Diaphora luctuosa (bruine vlekkenbeer) Spinneruilen x 



   28  
 

Eilema sororcula Geel beertje Spinneruilen x 

Spilosoma lutea Gele tijger Spinneruilen x 

Euclidia mi Mi-vlinder Spinneruilen x 

Amata phegea Phegeavlinder Spinneruilen x 

Eublemma purpurina Prachtpurperuiltje Spinneruilen x 

Arctia villica Roomvlek Spinneruilen x 

Lygephila pastinum Wikke-uil Spinneruilen x 

Spilosoma lubricipeda Witte tijger Spinneruilen x 

Orgyia antiqua Witvlakvlinder Spinneruilen rups 

Watsonarctia deserta/casta (zuidelijke beervlinder) Spinneruilen x 

Eriogaster rimicola (zuidelijke wolspinner) Spinners rups 

Paraswammerdamia albicapitella Witkraagduifmot Spinselmotten x 

Drymonia ruficornis Maantandvlinder Tandvlinders x 

Pterostoma palpina Snuitvlinder Tandvlinders x 

Sideridis lampra Bergweidenuil Uilen x 

Acontia lucida Bleekschouderuil Uilen x 

Lacanobia w-latinum Brede-w-uil Uilen x 

Charanyca trigrammica Drielijnuil Uilen x 

Autographa gamma Gamma-uil Uilen x 

Oligia strigilis Gelobd halmuiltje Uilen x 

Hadena confusa Gevlekte silene-uil Uilen x 

Hoplodrina octogenaria Gewone stofuil Uilen x 

Agrotis exclamationis Gewone worteluil Uilen x 

Lacanobia oleracea Groente-uil Uilen x 

Ochropleura plecta Haarbos Uilen x 

Oligia spec. Halmuiltje spec. Uilen x 

Noctua pronuba Huismoeder Uilen x 

Leucania comma Komma-uil Uilen x 

Caradrina morpheus Morpheusstofuil Uilen x 

Diarsia mendica Variabele breedvleugeluil Uilen x 

Mythimna albipuncta Witstipgrasuil Uilen x 

Hadena albimacula Witvlek-silene-uil Uilen x 

Mythimna vitellina Zuidelijke grasuil Uilen x 

Xestia c-nigrum Zwarte-c-uil Uilen x 

Simyra dentinosa (uil) Uilen rups 

Pterophorus pentadactyla Sneeuwitte vedermot Vedermotten x 

Merrifieldia leucodactyla Tijmvedermot Vedermotten x 

Emmelina monodactyla Windevedermot Vedermotten x 

Thyris fenestrella Bosrankvlinder Venstervlekjes x 

Meganola gigantula (Reuzenvisstaartje) Visstaartjes x 

Psyche casta Gewone zakdrager Zakdragers zakje 

Pachythelia villosella Grote reuzenzakdrager Zakdragers rups 

 

Guus Dekkers 

 

 



8 Pyrgus malvae
Aardbeivlinder

Foto: 6-juni-2015
Lazaropole

1 Spialia orbifer
Oostelijk kalkgrasland- 
dikkopje

Foto: 10-juni-2015
Stenje

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

2 Erynnis tages
Bruin dikkopje

Foto: 8-juni-2015
Ničpur, dal van de Radika

3 Ochlodes sylvanus
Groot dikkopje

Foto: 18-juni-2015
Stenje

4 Thymelicus lineola
Zwartsprietdikkopje

Foto: 10-juni-2015
Stenje

5 Thymelicus sylvestris
Geelsprietdikkopje

Foto: 15-juni-2015
Sveti Naum

6 Carcharodus alceae
Kaasjeskruiddikkopje

Foto: 10-juni-2015
Konsjko

7 Pyrgus sidae
Geelbandspikkeldikkopje

Foto: 12-juni-2015
Galičica

9 Pyrgus serratulae
Voorjaarsspikkeldikkopje

Foto: 12-juni-2015
Brajchino

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

Op de meeste dagen gezien. On-
opvallende vlinder.

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

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

Eén keer gezien, op de waardplant 
kaasjeskruid.

Op zes dagen gezien. Een zuid-
oostelijke soort. Grootste spik-
keldikkopje.

Spikkeldikkopje met een kiesje op 
de bovenkant.

Minder witte vlekken dan de aard-
beivlinder aan de bovenkant, maar 
vooral te herkennen aan de ovale 
vlek op de onderkant.
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10 Parnassius mnemosyne
Zwarte apollovlinder

Foto: 14-juni-2015
Pelister

Habitatrichtlijnsoort. Op zes ver-
schillende dagen gezien. Soms 
talrijk, bijzonder voor een op Eu-
ropese schaal bedreigde soort.

11 Papilio machaon
Koninginnenpage

Foto: 7-juni-2015
Tresonche

12 Iphiclides podalirius
Koningspage

Foto: 7-juni-2015
Tresonche

13 Gonepteryx rhamni
Citroenvlinder

Foto: 20-juni-2015
Galičica

14 Colias croceus
Oranje luzernevlinder

Foto: 12-juni-2015
Galičica

15 Colias alfacariensis
Zuidelijke luzernevlinder

Foto: 7-juni-2015
Tresonche

16 Aporia crataegi
Groot geaderd witje

Foto: 7-juni-2015
Tresonche

17 Pieris brassicae
Groot koolwitje

Foto: 20-juni-2015
Galičica

18 Pieris napi
Klein geaderd witje

Foto: 20-juni-2015
Galičica

Op vier dagen gezien, maar mees-
tal één exemplaar.

Talrijker dan de koninginnenpage, 
op weg naar Tresonche zaten vier 
verse exemplaren bij elkaar.

Twee keer gezien en meestal hard 
voorbij vliegend. De bestoven
citroenvlinder (G. farinosa) niet 
kunnen vaststellen

Donkergele vlinder, goede vlieger. 

De zuidelijke luzernevlinder is bijna 
niet te onderscheiden van de gele, 
maar die lijkt in Macedonië niet 
voor te komen.

Talrijkste witje, soms ook in drink-
gezelschappen. Vooral het drink-
gezelschap op de weg naar Sveti 
Gorgia was indrukwekkend.

Te onderscheiden van de an-
dere witjes door de grote zwarte 
vleugelpunt.

Witje met duidelijk bestoven aders. 
Mogelijk één soort samen met het 
balkan geaderd witje.
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19 Pieris balcana
Balkan geaderd witje

Foto: 19-juni-2015
Brajchino

20 Pieris ergane
Wedewitje

Foto: 6-juni-2015
Lazaropole

21 Pieris mannii
Scheefbloemwitje

Foto: Free nature images/
Kars Veling

22 Pieris rapae
Klein koolwitje

Foto: 19-juni-2015
Brajchino

23 Anthocharis cardamines
Oranjetipje

Foto: Nederland

24 Euchloe ausonia
Oostelijk marmerwitje

Foto: Free nature images/
Chris van Swaay

25 Pontia edusa
Oostelijk resedawitje

Foto: 15-juni-2015
Sveti Naum

26 Leptidea sinapis
Boswitje

Foto: 7-juni-2015
Tresonche

27 Hamearis lucina
Sleutelbloemvlinder

Foto: 6-juni-2015
Lazaropole

De status van het balkan geaderd 
witje is niet helemaal duidelijk. In 
sommige gidsen is het een onder-
soort, in andere een aparte soort.

Witje met vierkante zwarte 
vleugelpunt. Alleen op 6 juni kun-
nen determineren, maar niet met 
100% zekerheid.

Nog een moeilijk te determineren 
witje, alleen op 13 juni vermoedelijk 
gezien bij de Galičica pas.

Eén van de meest algemene 
soorten in Nederland, daarom niet 
vaak de moeite genomen om hem 
te fotgraferen. Wel op zes dagen 
gezien.

Vaak voorbij zien vliegen, maar 
eigenlijk nooit stilzittend.

Twee keer gemeld, één keer in 
Ohrid en één keer in Galicica.

Alleen gezien op 15 juni bij Sveti 
Naum.

Bijna iedere dag gezien. Met weinig 
groene bestuiving, anders was het 
zwartsprietboswitje ook mogelijk 
geweest.

De enige vertegenwoordiger van 
de prachtvlinders in Europa. Voor-
jaarssoort.
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36 Aricia eumedon
Zwart blauwtje

Foto: 25-juni-2015
Lazaropole

28 Satyrium pruni
Pruimenpage

Foto: 7-juni-2015
Tresonche

29 Satyrium ilicis
Bruine eikenpage

Foto: 15-juni-2015
Sveti Naum

30 Callophrys rubi
Groentje

Foto: 8-juni-2015
Ničpur, dal van de Radika

31 Lycaena phlaeas
Kleine vuurvlinder

Foto: 11-juni-2015
Brajchino

32 Lycaena candens
Balkanvuurvlinder

Foto: 6-juni-2015
Lazaropole

33 Lycaena alciphron
Violette vuurvlinder

Foto: 11-juni-2015
Brajchino

34 Lycaena tityrus
Bruine vuurvlinder

Foto: Nederland

35 Scolitantides orion
Vetkruidblauwtje

Foto: 7-juni-2015
Tresonche

Slechts één keer gezien. In het 
dal bij Tresonche. Natuurlijk in de 
buurt van struiken uit het geslacht 
prunus. 

Op twee verschillende dagen 
gezien. 

Regelmatig enkele exemplaren 
gezien. Voorjaarssoort.

Op vijf verschillende dagen gezien. 

Typische balkansoort. Hier een 
exemplaar rustend op een wilde 
narcis.

Een paar keer een afgevlogen 
exemplaar gezien. 

Op twee dagen gezien, alleen in 
Mavrovo.

Altijd te vinden in de buurt van 
geraniums. In Macedonië vaak 
zonder de kenmerkende witte 
streep.
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Op drie verschillende dagen 
gezien.



37 Aricia anteros
Balkan bruin blauwtje

Foto: 11-juni-2015
Brajchino

38 Aricia artaxerxes
Vals bruin blauwtje

Foto: 13-juni-2015
Galičica

39 Aricia agestis
Bruin blauwtje

Foto: 7-juni-2015
Tresonche

40 Cyaniris semiargus
Klaverblauwtje

Foto: 7-juni-2015
Tresonche

41 Cupido osiris
Zuidelijk dwergblauwtje

Foto: 24 -juni-2015
Lazaropole

42 Cupido minimus
Dwergblauwtje

Foto: 7-juni-2015
Tresonche

43 Glaucopsyche alexis
Bloemenblauwtje

Foto: 7-juni-2015
Tresonche

44 Polyommatus icarus
Icarusblauwtje

Foto: 21-juni-2015
Lazaropole

45 Polyommatus amandus
Wikkeblauwtje

Foto: 12-juni-2015
Galičica

Vlinder met de meest belache-
lijke nederlandse naam, anteros-
blauwtje zou misschien een betere 
naam zijn. Balkansoort.

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

Meer oranje dan zijn valse bijna-
naamgenoot. 

Overal in grote aantallen aanwezig.  
Vooral in drinkgezelschappen vaak 
de meest talrijke vlinder.

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

Klein blauwtje, mannetjes en 
vrouwtjes met een donkergrijze 
bovenkant.

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

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

Vaak gezien. Groot blauwtje met 
een onvolledige rij oranje maan-
vlekken.
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46 Polyommatus dorylas
Turkooisblauwtje

Foto: 6-juni-2015
Lazaropole

Blauwtje met een opvallende witte 
achterrand.

47 Pseudophilotes vicrama
Oostelijk tijmblauwtje

Foto: 9-juni-2014
Galičica

48 Polyommatus bellargus
Adonisblauwtje

Foto: 8-juni-2015
Ničpur, dal van de Radika

49 Plebejus sephirus
Oostelijk saffierblauwtje

Foto: 9-juni-2015
Galičica

50 Plebejus argus
Heideblauwtje

Foto: 17-juni-2015
Galičica

51 Libythea celtis
Snuitvlinder

Foto: 11-juni-2015
Brajchino

52 Apatura ilia
Kleine weerschijnvlinder

Foto: 15-juni-2015
Sveti Naum

53 Limenitis populi
Grote ijsvogelvlinder

Foto: 14-juni-2015
Pelister

54 Limenitis reducta
Blauwe ijsvogelvlinder

Foto: 15-juni-2015
Sveti Naum

Klein blauwtje, meestal te vinden in 

de buurt van tijm. 

Blauwtje met opvallend sterk ge-
blokte franje.

In Galičica talrijk in drinkgezel-
schappen, in Mavrovo niet gezien.

Klein blauwtje met een brede 
zwarte rand.

Eén exemplaar gezien en gevan-
gen in Pelister NP bij Brajchino. 
Vlinder met bijzonder lange palpen.

Alleen gezien bij het kapelletje van 
Sveti Naum. 

Zeldzame en grote vlinder. Door 
Jos vastgelegd op video op een 
bospad in Pelister NP.

Regelmatig gezien, meestal in de 
buurt van water.
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55 Polygonia c-album
Gehakkelde aurelia

Foto: 8-juni-2015
Ničpur, dal van de Radika

56 Vanessa cardui
Distelvlinder

Foto: 11-juni-2015
Brajchino

57 Vanessa atalanta
Atalanta

Foto: 14-juni-2015
Pelister

58 Aglais io
Dagpauwoog

Foto: 7-juni-2015
Tresonche

59 Aglais urticae
Kleine vos

Foto: 12-juni-2015
Galičica

60 Nymphalis polychloros
Grote vos

Foto: 14-juni-2015
Pelister

61 Argynnis pandora
Kardinaalsmantel

Foto: 11-juni-2015
Brajchino

62 Argynnis paphia
Keizersmantel

Foto: 15-juni-2015
Sveti Naum

63 Argynnis aglaja
Grote parelmoervlinder

Foto: 14-juni-2015
Pellister

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

Snel vliegende trekvlinder. Op zes 
dagen gezien.

Op vier dagen gezien, niet erg 

algemeen . 

Slechts twee keer gezien. Dit zeer 
versleten exemplaar liet zich be-
kijken in de buurt van Tresonche.

Op vijf dagen gezien, maar niet in 
grote aantallen. Hier een 
exemplaar dat zweet drinkt van een  
rugzakbanden.

Op hetzelfde bospad waar Jos 
de grote ijsvogel op video kon 
vastleggen, zat iets eerder een 
grote vos.

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

Het mannetje keizersmantel is te 
herkennen aan de opvallende geur-
strepen. Alleen op de laatste dag 
gezien.

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

Foto: 8-juni-2015
Ničpur, dal van de Radika

65 Argynnis niobe
Duinparelmoervlinder

Foto: 11-juni-2015
Brajchino

66 Brenthis hecate
Dubbelstipparelmoervlinder

Foto: 21-juni-2015
Lazaropole

67 Boloria dia
Paarse parelmoervlinder

Foto: 8-juni-2015
Ničpur, dal van de Radika

68 Brenthis daphne
Braamparelmoervlinder

Foto: 10-juni-2015
Konsjko

69 Boloria euphrosyne
Zilvervlek

Foto: 12-juni-2015
Galičica

70 Melitaea cinxia
Veldparelmoervlinder

Foto: 13-juni-2015
Galičica

71 Melitaea arduinna
Centaurieparelmoervlinder

Foto: 11-juni-2015
Sveti Gorgia

72 Melitaea phoebe
Knoopkruidparelmoervlinder

Foto: 22-juni-2015
Lazaropole

De enige parelmoervlinder die ook 
aan de bovenkant te determineren 
is door de typische vleugelvorm.

Duinparelmoer is een vreemde 
naam in het buitenland. In Neder-
land beperkt tot de duinen, in het 
buitenland niet.

Kleine vlinder met paars op de 
onderkant. Heette vroeger ak-
kerparelmoervlinder. Slechts één 
exemplaar gezien.

Parelmoervlinder met, zoals de 
naam al aangeeft, een dubbele rij 
zwarte stippen

Met tweekleurige middencel. 
Vrijwel altijd in de buurt van de 
waardplant braam.

Met opvallende zilverkleurihge mid-
denvlek. Op zeven verschillende 
dagen gezien.

Eén van de twee parelmoermoer-
vlinders met zwarte stippen in de 
achterrand.

Bekend was een populatie bij de 
kapel van Sveti Gorgia, maar ook 
in Galičica veel gezien. Balkan-
soort.

Met rode vlekken in de oranje 
band.
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73 Melitaea trivia
Toortsparelmoervlinder

Foto: 22-juni-2015
Lazaropole

Door de driehoekige vlekken in de 
achterrand te onderscheiden van 
de tweekleurige parelmoervlinder.

74 Melitaea didyma
Tweekleurige 
parelmoervlinder

Foto: 7-juni-2015
Tresonche

76 Melitaea aurelia
Steppeparelmoervlinder

Foto: 12-juni-2015
Galičica

77 Euphydryas aurinia
Moerasparelmoervlinder

Foto: 12-juni-2015
Galičica

78 Pararge aegeria
Bont zandoogje

Foto: 14-juni-2015
Pelister

79 Lasiommata megera
Argusvlinder

Foto: 14-juni-2015
Pelister

80 Lasiommata maera
Rotsvlinder

Foto: 25-juni-2015
Tresonche

81 Lasiommata 
petropolitana
Kleine argusvlinder

Foto: 14-juni-2015
Pelister

Tweekleurig slaat op de vrouwtjes, 
die hebben vaak een verschil 
in kleur tussen voor- en achter-
vleugel. Op deze foto staat een 
mannetje

Bos- en steppeparelmoervlinder 
zijn in het veld niet met zekerheid 
te onderscheiden. De kleur van de 
achterrand zou een kenmerk zijn.

Habitatrichtlijnsoort. Bijna iedere 
dag gezien.

Ook in Macedonië algemeen in 
bosachtige gebieden.

Op twee dagen gezien.

Alleen op 8 juni gezien, bij Ničpur, 
op een steile helling. Dat exemp-
laar wilde niet poseren.

Op twee dagen gezien. Dit exem-
plaar achter het vervallen huis in 
Pelister zat er fotogeniek bij.
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De achterrand donderder van kleur, 
een kenmerk van de steppeparel-
moer. Maar recent is vastgesteld 
dat steppe en bos niet in het veld te 
onderscheiden zijn.

75 Melitaea athalia
Bosparelmoervlinder

Foto: 18-juni-2015
Leskoec



83 Hipparchia senthes
Verborgen heivlinder

Foto: 14-juni-2015
Pelister

84 Maniola jurtina
Bruin zandoogje

Foto: 12-juni-2015
Stenje

85 Coenonympha leander
Turks hooibeestje

Foto: 13-juni-2015
Galičica

Alleen gezien in Pelister. In het 
zuiden van Macedonië komen twee 
heivlinders voor die niet op uiterlijk 
zijn te onderscheiden. De balkan-
heivlinder is minder algemeen.

Op vijf dagen gezien, maar niet in 
grote aantallen. Waarschijnlijk nog 
aan het begin van zijn vliegtijd.

Vrijwel iedere dag gezien. Komt 
voor in de Balkan en, zoals de 
naam als zegt, in Turkije. Ook nog 
verder naar het oosten.

Overzicht van alle met enige mate van zekerheid gedermineerde dagvlindersoorten van 5 t/m 15 juni

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

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

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

Het grootste deel van de foto’s is tijdens de reis door de deelnemers gemaakt. In dit overzicht zijn foto’s gebruikt van:
Trees Kaizer, Jos Ketelaar, Hannie Joziasse, Adrie Vermeulen en Joost Uittenbogaard

Samenstelling: Joost Uittenbogaard
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87 Coenonympha arcania 
Tweekleurig hooibeestje

Foto: 8-juni-2015
Tresonche

Minst algemene van de hooi-
beestjes tijdens de reis, op twee 
verschillende dagen gezien.

86 Coenonympha 
pamphilus
Hooibeestje

Foto: 8-juni-2015
Ničpur, dal van de Radika

82 Erebia medusa
Voorjaarserebia

Foto: 6-juni-2015
Lazaropole

Bijna iedere dag gezien en vaak in 
grote aantallen.

Net als de turkse variant vrijwel 
iedere dag gezien.



Dagvlinderlijst Macedonië 5 t/m 15 juni 2015        Joost Uittenbogaard 
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 Nederlandse naam 
Wetenschappelijke 
naam 

Dagen 
gezien 

6 
juni 

7 
juni 

8 
juni 

9 
juni 

10 
juni 

11 
juni 

12 
juni 

13 
juni 

14 
juni 

15 
juni 

1 

Oostelijk 

kalkgraslanddikkopje Spialia orbifer 6  X X  X X X X   

2 Bruin dikkopje Erynnis tages 6 X X X   X X X   

3 Groot dikkopje Ochlodes sylvanus 2  X    X     

4 Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola 2     X X     

5 Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris 4     X X X   X 

6 Kaasjeskruiddikkopje Carcharodus alceae 1     X      

7 Geelbandspikkeldikkopje Pyrgus sidae 6  X X  X X X X   

8 Aardbeivlinder Pyrgus malvae 9 X X X X X X X X X  

9 Voorjaarsspikkeldikkopje Pyrgus serratulae 6 X X X   X X X   

10 Zwarte apollovlinder Parnassius mnemosyne 6 X X    X X X X  

11 Koninginnenpage Papilio machaon 3  X X     X   

12 Koningspage Iphiclides podalirius 8 X X X  X X X X  X 

13 Citroenvlinder Gonepteryx rhamni 2        X  X 

14 Oranje luzernevlinder Colias croceus 6   X   X X X X X 

15 Zuidelijke luzernevlinder Colias alfacariensis 5 X X X    X X   

16 Groot geaderd witje Aporia crataegi 9  X X X X X X X X X 

17 Groot koolwitje Pieris brassicae 3     X    X X 

18 Klein geaderd witje Pieris napi 1        X   

19 Balkan geaderd witje Pieris balcana 8 X X X  X X X X X  

20 Wedewitje Pieris ergane 1 X          

21 Scheefbloemwitje Pieris mannii 2        X X  

22 Klein koolwitje Pieris rapae 6 X X  X X X  X   

23 Oranjetipje Anthocharis cardamines 6 X X X   X  X X  

24 Oostelijk marmerwitje Euchloe ausonia 2    X X      

25 Oostelijk resedawitje Pontia edusa 1          X 

26 Boswitje Leptidea sinapis 9 X X X  X X X X X X 

27 Sleutelbloemvlinder Hamearis lucina 4 X X    X  X   

28 Pruimenpage Satyrium pruni 1  X         

29 Bruine eikenpage Satyrium ilicis 2     X     X 

30 Groentje Callophrys rubi 6 X X X   X X X   

31 Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas 5 X X    X   X X 

32 Balkanvuurvlinder Lycaena candens 2 X       X   
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33 Violette vuurvlinder Lycaena alciphron 3  X X   X     

34 Bruine vuurvlinder Lycaena tityrus 5 X  X   X  X X  

35 Vetkruidblauwtje Scolitantides orion 2  X X        

36 Zwart blauwtje Aricia eumedon 4 X     X X X   

37 Balkan bruin blauwtje Aricia anteros 4 X     X X X   

38 Vals bruin blauwtje Aricia artaxerxes 1        X   

39 Bruin blauwtje Aricia agestis 8 X X X  X X X X X  

40 Klaverblauwtje Cyaniris semiargus 10 X X X X X X X X X X 

41 Zuidelijk dwergblauwtje Cupido osiris 1       X    

42 Dwergblauwtje Cupido minimus 10 X X X X X X X X X X 

43 Bloemenblauwtje Glaucopsyche alexis 4  X X   X X    

44 Icarusblauwtje Polyommatus icarus 10 X X X X X X X X X X 

45 Wikkeblauwtje Polyommatus amandus 7 X X   X X X X X  

46 Turkooisblauwtje Polyommatus dorylas 7 X X X X  X X X   

47 Oostelijk tijmblauwtje Pseudophilotes vicrama 2    X   X ?   

48 Adonisblauwtje Polyommatus bellargus 6 X X X    X X  X 

49 Oostelijk saffierblauwtje Plebejus sephirus 3    X   X X   

50 Heideblauwtje Plebejus argus 7  X  X  X X X X X 

51 Snuitvlinder Libythea celtis 1      X     

52 Kleine weerschijnvlinder Apatura ilia 1          X 

53 Grote ijsvogelvlinder Limenitis populi 1         X  

54 Blauwe ijsvogelvlinder Limenitis reducta 3 X    X     X 

55 Gehakkelde aurelia Polygonia c-album 8 X X X   X X X X X 

56 Distelvlinder Vanessa cardui 6 X X    X X X X  

57 Atalanta Vanessa atalanta 4      X  X X X 

58 Dagpauwoog Aglais io 2  X       X  

59 Kleine vos Aglais urticae 5 X     X X X X  

60 Grote vos Nymphalis polychloros 2      X   X  

61 Kardinaalsmantel Argynnis pandora 3     X X   X  

62 Keizersmantel Argynnis paphia 1          X 

63 Grote parelmoervlinder Argynnis aglaja 2      X   X  

64 Kleine parelmoervlinder Issoria lathonia 6 X X X   X  X X  

65 Duinparelmoervlinder Argynnis niobe 2      X    X 

66 Dubbelstipparelmoervlinder Brenthis hecate 1       X    

67 Paarse parelmoervlinder Boloria dia 1   X        
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68 Braamparelmoervlinder Brenthis daphne 3     X X    X 

69 Zilvervlek Boloria euphrosyne 7 X X X   X X X X  

70 Veldparelmoervlinder Melitaea cinxia 8 X X X X  X X X X  

71 Centaurieparelmoervlinder Melitaea arduinna 1      X     

72 Knoopkruidparelmoervlinder Melitaea phoebe 4  X   X X X    

73 Toortsparelmoervlinder Melitaea trivia 4     X X X  X  

74 Tweekleurigeparelmoervlinder Melitaea didyma 3  X     X X   

75 Bosparelmoervlinder Melitaea athalia 7 X X X X  X X X   

76 Steppeparelmoervlinder Malitaea aurelia 1       X    

77 Moerasparelmoervlinder Euphydryas aurinia 7 X X X X X X X    

78 Bont zandoogje Pararge aegeria 8  X X X X X  X X X 

79 Argusvlinder Lasiommata megera 2     X    X  

80 Rotsvlinder Lasiommata maera 1   X        

81 Kleine argusvlinder 

Lasiommata 

petropolitana 2        X X  

82 Voorjaarserebia Erebia medusa 9 X X X X X X X X X  

83 Verborgen heivlinder Hipparchia senthes 2         X X 

84 Bruin zandoogje Maniola jurtina 5  X   X X  X  X 

85 Turks hooibeestje Coenonympha leander 8 X X X X X  X X X  

86 Hooibeestje 

Coenonympha 

pamphilus 8 X X X   X X X X X 

87 Tweekleurig hooibeestje Coenonympha arcania 2  X    X     

  Soorten per dag  37 46 36 17 30 54 43 49 37 26 

 


