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Roze spreeuw en Roze pelikaan 



 
Bezochte gebieden 

We vlogen van Amsterdam naar Thessaloniki. Vandaar reden we in 2 busjes naar ons 

hotel nabij Demir Kapija. We zaten hier in heuvellandschap met wijngaarden en heuvels 

met struweel en soortenrijk grasland die bezocht worden door herders met 

schaapkuddes. Van hieruit maakten we dagtochten. Naast licht heuvellig landschap 

bezochten we ook hogere bergen en steile rotswanden en kloven. We verbleven hier 3 

nachten. 

 

 
Uitzicht op ons hotel in Macedonië tijdens de ochtendwandeling. Biotoop voor Steenuil, Nachtegaal, 
Zomertortel, Wielewaal, Cirlgors, Grauwe gors en Zwartkopgors (foto Leo Apon) 

 

 
Fraai dal in Macedonië, biotoop voor Aasgier, Arendbuizerd, Bijeneter, Duinpieper en Groene pad 
(foto Leo Apon) 



 
Extensief landgebruik staat garant voor een hoge biodiversiteit (foto Gerda de Bruijn) 

 

 
De ‘beheerder’ van het landschap (foto Leo Apon) 

 



Daarna reden we naar Griekenland waar we in de omgeving van het Kerkinimeer 

verbleven in het plaatsje Chrysochorafa. Ook hier is het landschap sterk heuvelachtig 

afgewisseld met prachtige beek- en rivierdalen. Mede door te kiezen voor 2 hotels was 

het een relaxte reis. Verder waren de reisafstanden over het algemeen beperkt.  

 

 
Sfeerbeeld van het Kerkinimeer (foto Gerda de Bruijn) 
 

 
Sfeerbeeld tijdens een regenachtige dag in Grieks Macedonië (foto Leo Apon) 
 
 

 

 



 

Weer 

Terwijl het in Nederland tropisch warm is, hadden wij niet te warm, zonnig tot bewolkt 

weer en een aantal keren een stevige bui met onweer en veel neerslag. De buien vielen 

over het algemeen als we onderweg waren, ’s avonds of als we een koffiestop hebben 

(goed getimed!). Alleen de één na laatste dag was een dag met lichte regen. De 

temperaturen lagen veelal tussen de 16 en 27 graden.  

 

Hoogtepunten 

Door de geschikte tijd van jaar (broedtijd en voorjaarstrektijd) en de vele verschillende 

biotopen die we bezochten, zagen we vele vogelsoorten, in totaal 162 soorten.  

Hoogtepunten op de reis zijn er veel: Roze en Kroeskoppelikanen, Woudaap, Ralreigers, 

Vale gier (16), Aasgier (3), Keizerarend, Slangenarend (7), Schreeuwarend, Dwergarend 

(2), Arendbuizerd (6), Balkansperwer (2), Kleine torenvalken, Lannervalk, Eleonora’s 

valk, Griel (2), Dunbekmeeuw (2), Scharrelaars, Oostelijke blonde tapuit, Blauwe 

rotslijster, Balkanbaardgrasmus, Griekse spotvogel, Oostelijke vale spotvogel, 

Balkanbergfluiter, Rouwmees, Rotsklever, Kleine klapekster, Roodkopklauwier, 

Maskerklauwier, Roze Spreeuw, Ortolaan, Cirlgors, Zwartkopgors en Grijze gors. 

Verder zagen we onder meer Geoorde fuut, Witoogeend, Kwak, Purperreiger, Zwarte 

ooievaar, Zwarte Ibissen, Flamingo’s, Zwarte wouw, Grauwe kiekendief (3), 

Wespendieven, Dwergstern, Witwangstern, Witvleugelstern, Steenuil (4), Vale 

gierzwaluw, Middelste bonte specht, Syrische bonte specht, Hop, Bijeneter, 

Kalanderleeuwerik, Rotszwaluw, Roodstuitzwaluw, Duinpieper, Balkankwikstaart, 

Waterspreeuw, Kleine zwartkop, Grote karekiet, Buidelmees, Grauwe klauwier, 

Wielewaal, Spaanse mus, Raaf, Europese kanarie, Appelvink en Grauwe gors. 

 

 
Kleine klapekster in steppelandschap (foto Gerda de Bruijn) 

 

Naast vogels zagen we veel soorten vlinders. Opvallende vlinders waren Oostelijk 

kalkgraslanddikkopje, Oostelijk andoorndikkopje, Geelbandspikkeldikkopje, Oostelijke 

pijpbloemvlinder, Groot geaderd witje, Oostelijk resedawitje, Oostelijk dambordje, 

Oostelijk marmerwitje, Wegedoornpage, Kleine sleedoornpage, Blazenstruikblauwtje, 

Oostelijk staartblauwtje, Zuidelijk dwergblauwtje, Vetkruidblauwtje, 

Vlaggewikkeblauwtje, Oostelijk saffierblauwtje, Snuitvlinder, Blauwe ijsvogelvlinder, 



Toortsparelmoervlinder, Knoopkruidparelmoervlinder, Turks hooibeestje en Grote 

schaduwzandoog. 

 

Libellesoorten waren onder meer Balkanbronlibel, Kleine tanglibel, Bosbeekjuffer, Bruine 

korenbout, Beekoeverlibel en Zwervende heidelibel. 

Van de reptielen zagen we de Smaragdhagedis, Griekse landschildpad en Ringslang. 

Amfibieën die we zagen waren onder meer Groene pad en Boomkikker. Verder zagen we 

vele fraaie plantensoorten. 

 

 
Bosbeekjuffer man (foto Fred Hoorn) 

 

Groep Trip Top 10 

Aan de deelnemers is gevraagd een top 3 samen te stellen van de meest aansprekende 

soorten. De nummer 1 kreeg 3 punten, de nummer 2 kreeg 2 punten en de nummer 3 

kreeg 1 punt. Vervolgens zijn de punten opgeteld. Dit leverde ‘slechts’ een top 3 op: 

 

1. Roze spreeuw (25 pnt) 

2. Maskerklauwier (8 pnt) 

3. Scharrelaar (7 pnt) 

 

Alle andere soorten zijn meestal maar door 1 deelnemer genoemd en hebben derhalve 

nooit meer dan 3 punten gekregen. De soorten die genoemd worden zijn: Fuut, Roze 

pelikaan, Kwak, Woudaap, Lannervalk, Eleonora’s valk, Griel, Balkanbaardgrasmus, 

Buidelmees, Kleine klapekster, Roodkopklauwier, Zwartkopgors, Oostelijke 

pijpbloemvlinder, Blauwe ijsvogelvlinder en Balkanbronlibel.   

Opvallend is dat andere soorten als Ralreiger, Witwangstern, Oostelijke blonde tapuit, 

Rotsklever, Ortolaan, Cirlgors en Grijze gors, soorten die we toch ook heel goed gezien 

hebben, er niet aan te pas kwamen. Het geeft aan hoeveel we gezien hebben! 

 

 



Verantwoording 

Dit verslag is samengesteld door Ineziagids/reisbegeleider Leo Apon. Dick van 

Houwelingen verzorgde de vlinderlijst en Fred Hoorn de libellenlijst. Alle foto’s zijn 

genomen op deze reis. In het verslag zijn foto’s opgenomen van onze plaatselijke gids en 

van meerdere deelnemers. De foto’s op de voorpagina zijn genomen door Gerda de 

Bruijn (Roze spreeuw) en Fred Hoorn (Roze pelikanen). 

 

 
Zeer opvallend waren de vele Zwartkopgorzen (foto Fred Hoorn)  



Reisverslag van dag tot dag 
 

Zondag 21 mei 

Om 9:40 vertrekken we uit Amsterdam en komen iets eerder dan gepland aan in 

Thessaloniki. Daar wachten Martin, onze lokale gids en chauffeur en Vasco, onze tweede 

chauffeur, ons op, die ons hartelijk welkom heten. Buiten gekomen op de parkeerplaats 

zien we dat donkere wolken zich samengepakt hebben rondom Thessaloniki. Martin wijst 

ons er op dat tussen de vele Gierzwaluwen ook Vale gierzwaluwen vliegen. Al snel 

ontdekken we meerdere Vale gierzwaluwen. Met 2 kleine busjes rijden we de stad uit. 

Inmiddels regent en onweert het behoorlijk. Al snel staan er grote plassen op de weg. De 

weersvoorspellingen voor komende week zijn slecht. En dan te bedenken dat er in 

Nederland een hittegolf verwacht wordt….  

Voordat we naar ons eerste hotel in Macedonië rijden, bezoeken we de lagune van 

Kalochori, een natuurgebied aan de kust bij Thessaloniki. Het zijn lagunes aan de 

Middellandse zee met slikken, zout- en brakwatermoerassen. Direct bij aankomst zien we 

een Griel. De vogel is goed te zien. Ook een tweede vogel wordt gezien. Omdat het 

inmiddels weer regent en het lunchtijd is gaan we naar een eettentje dat zich midden in 

dit natuurgebied bevindt. Rond het restaurantje zien we de eerste Kuifleeuweriken. Het 

restaurantje ziet er zeer sjofel uit met plastic ramen. Omdat het zondag is zit het 

restaurant goed vol met Grieken die uitgebreid dineren onder het genot van een duo dat 

op gitaar traditionele Griekse liederen ten gehore brengt. Wat als een sandwitch bedoeld 

was wordt een zeer uitgebreide griekse maaltijd met Griekse salade, Suflaki, Giros, 

gebraden halve kippen, worsten en gehaktrollen. We drinken er mineraalwater en halve 

liters bier bij. 

 

 
Flamingo’s en kluten (foto Gerda de Bruijn) 

 

Inmiddels is het droog en gaan we het natuurgebied verkennen. Bij het restaurantje 

loopt een Kuifleeuwerik en we ontdekken hoog in de lucht een groep cirkelende Roze 

pelikanen. En een Hop vliegt laag over maar verdwijnt al heel snel in de struiken 

helaas. Op de slikken zijn diverse steltlopers te zien. Het zijn vooral Bonte strandlopers, 

Kleine strandlopers (20) en een aantal Krombekstrandlopers waarvan een deel fraai in 

zomerkleed. Daarnaast worden Bontbekplevieren, Steenlopers, 5 Strandplevieren en 

een paartje Steltkluten gezien. 

In een andere lagune pleistert een grote groep van ongeveer 130 Flamingo’s. Ze 

worden geflankeerd door de nodige Kluten. Hier vliegt ook een grote gemengde groep 



moerassterns rond bestaande uit Zwarte sterns en 15 Witvleugelsterns. En een aantal 

Dwergmeeuwen die foeragerend wel wat weghebben van de sterns. 

Aan de zeekant vliegen een aantal Dwergsterns die heel mooi te zien zijn. En er worden 

3 Dwergaalscholvers ontdekt. Verder worden nog Grote en Kleine zilverreiger, Bruine 

kiekendieven, Zwartkopmeeuwen, Geelpootmeeuwen gezien.  

 

Na Kalochori rijden we naar Macedonië. De grenscontrole heeft nog wat voeten in aarde. 

Griekenland en Macedonië liggen elkaar niet zo en dat merk je aan de grens. Om te 

voorkomen dat we beticht worden van smokkel raadt onze lokale gids aan om alle 

waardevolle apparatuur te laten registreren bij de grens zodat duidelijk is dat er geen 

sprake is van ongeoorloofde invoer van waardevolle spullen. Merk en serienummers van 

al onze verrekijkers, telescopen, fototoestellen en lenzen worden genoteerd. Het papier 

wordt voorzien van een stempel en met het papier kunnen we zonder problemen 

Macedonië in… In de avond komen we aan bij ons hotel waar ons een prima diner 

geserveerd wordt.  

 

De soort van de dag is de Griel (4 stemmen). Andere soorten die genoemd worden zijn 

Strandplevier (2 stemmen), Dwergstern, Krombekstrandloper, Kleine strandloper, 

Flamingo en Roze pelikaan. 

 

 
Op zoek naar serienummers van onze waardevolle apparatuur (foto Gerda de Bruijn) 

 

  



Maandag 22 mei 

 

We staan vroeg op en zowel ontbijt als lunch gaan mee in de bus want vandaag wacht 

ons een vol programma. Als eerste rijden we naar een gierenvoederplaats ten zuiden van 

Kavadarci. De voederplaats is onderdeel van het beschermingsprogramma om weer een 

levensvatbare populatie gieren in Macedonië te krijgen. Het is zwaar bewolkt en het heeft 

geregend. Op weg naar de voederplaats ontdekken we een Roodkopklauwier. Een 

Grauwe gors zit op een draad en een Balkanbaardgrasmus wordt gehoord. We blijven 

op een behoorlijke afstand van de voederplaats om de vogels niet te verstoren. De gieren 

zijn echter goed te zien. Er zitten 11 Vale gieren, een Aasgier en een Raaf op de 

voederplaats.  

 
Vale gieren op de voederplaats (foto Fred Hoorn) 

 

Op de terugweg wordt door één deelnemer een Rouwmees gezien. 

We vervolgen onze tocht in de directe omgeving en stoppen om ons ontbijt te nuttigen. 

En om vogels te kijken. Hier laten Cirlgors, Ortolaan man, Boomleeuwerik en Grauwe 

klauwier man zich goed zien. 

Onderweg naar de volgende plek wordt een Slangenarend ontdekt op een mast. Na de 

vogel goed bekeken te hebben struinen we de wegbermen af en dat levert gelijk de 

nodige vlinders op waaronder het Turks hooibeestje. Verder zien we 

Veldparelmoervlinder, Heideblauwtje en Icarusblauwtje en de nachtvlinders Vals witje en 

Boterbloempje. 



 
Turk hooibeestje (foto Dick van Houwelingen) 

 
Roodkopklauwier (foto Gerda de Bruijn) 

 

Onze volgende stop is een plateau met mooie kalkgraslandvegetaties op de hellingen. 

Terwijl we wat rondkijken zien 2 deelnemers van de groep een groepje van 5 spreeuwen 

snel langs vliegen. Ze zijn echter niet helemaal zwart en het blijken Roze spreeuwen te 

zijn! Roze spreeuwen migreren in deze tijd vanuit de broedgebieden in zuidelijk Rusland 

richting de Balkan. De meeste waarnemingen betreffen dan ook vaak overvliegende 

vogels. Het is dus goed opletten geblazen! 



De vele bomen en bossages op de hellingen leveren veel vogels op zoals een zingende 

Sperwergrasmus, Zwartkopgors, Roodkopklauwier, Kleine klapekster en Grauwe 

gors.  

 

Op de kalkgraslanden zien we onder meer Geelbandspikkeldikkopje, Groot geaderd 

witje, Kleine parelmoervlinder en Argusvlinder. 

We vervolgen onze tocht iets zuidelijker in een dal van een riviertje. Hier vliegen een 

aantal Roodstuitzwaluwen rond en op een rotswand zit een prachtige Aasgier. 

 

 
Aasgier (foto Fred Hoorn) 

 

En we zien een Blauwe rotslijster. Het beekdal en de tuinen rond de huisjes leveren de 

nodige vlinders op zoals de Oostelijke pijpbloemvlinder en het Oostelijk 

kalkgraslanddikkopje. 

Ook worden nog 2 Wespendieven, een Havik, een Kleine bonte specht, een Grauwe 

vliegenvanger en een Gekraagd roodstaart waargenomen. En in de beek is een 

Waterspreeuw actief. 

 

Ten zuiden van Kavadarci doen we de lang verwachte koffiestop. We zitten genoeglijk op 

een terras aan een klein beekje. We drinken koffie en zien onder meer een 

Waterspreeuw. Tegen de muur van het restaurant zit een mooie Bidsprinkhaan. 

Na de koffie lopen we weer richting de busjes maar aan de andere kant van het hotel is 

ook van alles te zien. Bijzonder is het Oostelijk saffierblauwtje. We zien verder een 

Grauwe vliegenvanger, een Oostelijke vale spotvogel en een Syrische bonte specht roept. 

Een Roomvlek, een mooie nachtvinder, wordt ontdekt en wordt mooi gefotografeerd 

evenals een Zwervende heidelibel. 



 
Oostelijk pijpbloemvlinder man (foto Dick van Houwelingen) 

 
Oostelijk saffierblauwtje (foto Fred Hoorn) 

 

We rijden in noordelijk in de richting van het plaatje Veles. Daar bezoeken we een 

agrarisch gebied met hier en daar wat bomenrijen en boomgroepen. Het is het typische 

broedbiotoop van de Keizerarend en in één van de bomen zien we op grote afstand een 



bezet nest van de Keizerarend met daarin 2 jongen. In de wegbermen worden ook nog 

Koninginnenpage en Oostelijk resedawitje gezien. 

 
Keizerarend op nest (foto Gerda de Bruijn) 

 

Niet ver daar vandaan moeten we stoppen om een Griekse landschildpad over te laten 

steken. We vervolgen onze weg naar een gebied waar een Lannervalk broedt. Lopend 

over een landweggetje door de akkers zien we onder meer de Kalanderleeuwerik. We 

zien een inmiddels verlaten nest van de Lannervalk. Maar als we op de terugweg zijn en 

bijna weer bij de bus zijn vliegt er een Lannervalk langs! We zijn niet voor niets 

gekomen! Als laatste zien we hier nog een Kleine klapekster. 

 

 
Kleine torenvalk man (foto Gerda de Bruijn) 



Onze laatste stop is midden in het dorpje Marena. Hier bevindt zich een kolonie Kleine 

torenvalken. Overdag zijn de vogels aan het foerageren in de wijde omgeving maar in de 

avond gaan ze naar de nestplaatsen die zich in de gebouwen bevinden. We zien zeker 

15-20 Kleine torenvalken die op huizen of op draden zitten. 
 

 
Kleine torenvalk man (foto Fred Hoorn) 
 

Voor het reisgezelschap is het die avond moeilijk kiezen na zoveel moois. De 

Roodkopklauwier wordt met 3 stemmen winnaar. Andere favoriete soorten zijn 

Rouwmees, Kleine klapekster, Kleine torenvalk, Slangenarend, Vale gier, Lannervalk, 

Roze spreeuw en Oostelijke pijpbloemvlinder. 
 

 
Slangenarend (foto Gerda de Bruijn) 



Dinsdag 23 mei 

 

Voor het ontbijt maken we een wandeling achter ons hotel. De vele Nachtegalen 

verzorgen één groot concert. Minder opvallend maar wel zeer talrijk zijn de Zomertortels 

die zich goed laten horen. Verder zijn er vele Zwartkopgorzen die zich mooi laten 

bekijken. Ook een Oostelijke vale spotvogel is mooi te zien! 2 Kalanderleeuweriken 

geven een prachtige show hoog in de lucht. Met wat moeite krijgen we een Kleine 

zwartkop te zien. Ze zijn nu verder in het broedseizoen veel minder opvallend. Ook een 

Roodkopklauwier wordt gezien, een vrouwtje Wielewaal vliegt langs en we zien een 

Tapuit. En we horen een Griekse spotvogel die wat de zang betreft wel wat weg heeft 

van een Grote karekiet. Een aantal van onze groep krijgt de vogel ook even te zien. 

Ook worden de nodige vlinders gezien zoals Wegedoornpage, Oostelijk 

andoorndikkopje en Kaasjeskruiddikkopje.  

Een zeer opvallende en fraaie plantensoort is hier Morina persica. Daarnaast zien we 

Wilde nigelle (Nigella arvensis). 

 

 
Morina persica (foto Leo Apon) 

 

Na het ontbijt vertrekken we naar het dal van de rivier de Vardar in de buurt van Veles. 

We lopen langs een bergbeek genaamd Babuna. In het dal vliegen meerdere 

Scharrelaars en Bijeneters rond. De Hop laat zich vooral horen. Ook de zang van de 



Grijskopspecht wordt gehoord. Boven de beek vliegt geregeld een IJsvogel heen en 

weer.  

De Balkanbaardgrasmus laat zich goed zien evenals de Kleine klapekster. Verder 

worden Wespendief en Roodstuitzwaluw gezien. 

De berghelling is een goede plek voor vlinders. Spectaculair zijn Oostelijk 

marmerwitje, Toortsparelmoervlinder, Balkanparelmoervlinder, 

Blazenstruikblauwtje, Zuidelijk dwergblauwtje, Geelsprietdikkopje en 

Snuitvlinder. Libellen die gezien worden zijn Bosbeekjuffer en Beekrombout. Als laatste 

wordt er nog een Egeïsche muurhagedis gezien. 

 

We houden lunchpauze onder een grote plataan bij een bron. Hier wordt een Raaf gezien 

en laten meerdere Hoppen, Wielewalen en Zomertortels van zich horen. Ook de Kleine 

bonte specht wordt gehoord. Zeer fraai is de Blauwe ijsvogelvlinder en het 

Vlaggewikkeblauwtje. Daarnaast worden nog Groentje en Turkoois blauwtje gezien. 

Na nog een koffiestop gaan we naar een gebergte langs de Vardar nabij Demir Kapija. 

Hier zijn steile rotswanden en we gaan op zoek naar de typische bewoners van dergelijk 

ruige gebieden. We zien al snel meerdere Rotszwaluwen. En de Blauwe rotslijster 

laat zich redelijk goed zien. Slangenarend en Arendbuizerd cirkelen boven de 

bergtoppen. En verder zien we Oostelijke vale spotvogel en Cirlgorzen. Fraaie 

dagvlinders zijn onder meer Oostelijk marmerwitje en Blauwe ijsvogelvlinder. 

En er wordt een zeer fraaie Dwarsbandwimpelstaart gezien. 

 

 
Blauwe ijsvogelvlinder (foto Fred Hoorn) 

 

Onze lokale gids leidt ons verder de kloof in en we gaan een wandeling maken nabij 

Klisura. Hier gaan we op zoek naar de Maskerklauwier. Die geeft niet thuis maar deze 

plek biedt genoeg andere soorten. Het is een flauw oplopende berghelling met veel 

doornstruiken als Christusdoorn. Hier zien we wederom Balkanbaardgrasmus en 

Cirlgorzen en ook Appelvinken laten zich zien. In de verte zien we boven de steile 



rotswanden Vale gieren en Slangenarend. Donkere wolken pakken zich samen en het 

is duidelijk dat we het niet lang droog zullen houden. 

 

’s Avonds hebben we een groter diner dan normaal gesproken. Onze gids heeft zich wat 

vergist in de hoeveelheid. We krijgen salade, een bonenschotel, een bord friet, kipfilet 

met kaas en tomaat en ook nog een toetje. 

 

Na het avondeten wordt buiten het hotel nog een Groene pad gezien. 

 

De soort van de dag wordt de Scharrelaar (5 stemmen), gevolgd door Griekse spotvogel 

(2 stemmen), Kleine klapekster, Oostelijke vale spotvogel, Balkanbaardgrasmus en 

Blauwe ijsvogelvlinder (1 stem).  

 
Soort van de dag: Scharrelaar (foto Fred Hoorn) 

 

 

Woensdag 24 mei 

 

We staan weer bijtijds op voor een vroege ochtendwandeling. Als we verzamelen 

ontdekken we een steenuil onder het afdak van het hotel. De ochtendwandeling levert 

weer veel zingende Nachtegalen, Zomertortels en Zwartkopgorzen op. Verder baltsende 

Kalanderleeuweriken, Grauwe klauwier en Grauwe gors. En een Geelsprietdikkopje wordt 

gezien. 

Na het ontbijt checken we uit. We gaan eerst een aantal interessante gebieden bekijken 

alvorens naar Griekenland te rijden. We rijden eerst naar een fraai dal ten noorden van 

ons hotel. Onderweg raken we de achterste bus kwijt. Dat levert voor beiden wat op. 

Terwijl de mensen uit de eerste bus wachten vliegt een Eleonora’s valk over! Het 

tweede busje is in een dorp beland waar Kleine torenvalken rondvliegen.  

 



 
Eleonora’s valk (foto locale gids) 

 

We lopen richting het dal en zien onderweg Arendbuizerd en Oostelijk dambordje. 

Het dal heeft een grazige vegetatie met her en der struiken. Hier gaan we weer op zoek 

naar de Griekse spotvogel die we goed te zien krijgen. In de buurt is een kolonie 

Bijeneters en een stuk of 10 vogels vliegen hier rond. Verder laten een Slangenarend 

en een Aasgier zich fraai zien. In de schaarse vegetatie wordt een Duinpieper ontdekt. 

Verder worden nog Kleine zwartkop, Roodkopklauwier, Oostelijke vale spotvogel en 

Zwartkopgorzen gezien. In een klein poeltje zijn een groene kikker spec. en een parend 

stel Groene pad aanwezig. 

Dagvlinders ontbreken ook hier niet en onder meer Oostelijke pijpbloemvlinder vrouw, 

Scheefbloemwitje, Oostelijk kalkgraslanddikkopje, Kaasjeskruiddikkopje en Kleine 

Sleedoornpage worden gezien. Van de nachtvlinders is in ieder geval de Phegeavlinder 

present. 

 
Groene padden (foto Leo Apon) 



 

Teruggekomen bij de bus wordt een jagend vrouwtje Grauwe kiekendief ontdekt. Niet 

snel daarna vliegt een Scharrelaar over. En goed rondkijken levert ook nog een 

Oostelijke blonde tapuit op die op een draad zit. Het kan niet op! 

 

We rijden nu door in de richting van Griekenland. Hier doen we de oeverlanden van het 

Dojranmeer aan dat op de grens met Griekenland ligt. Al snel horen we de Grote karekiet 

zingen. Een mannetje Nachtegaal zit pontificaal op een telefoondraad te zingen en een 

mannetje Oostelijke vale spotvogel laat zich eveneens goed zien. Grauwe gors, Grauwe 

klauwier en wederom Kleine Klapekster zijn ook hier present. En ook vlinders zijn 

vertegenwoordigd ondanks het bewolkte weer. Zo worden Kroonkruidblauwtje en 

Grote schaduwzandoog gezien. En een aantal libellen: Grote roodoogjuffer, Vuurlibel 

en Beekoeverlibel. We rijden verder langs het meer en zien 2 Kroeskoppelikanen. Het 

regent inmiddels en de hoosbui wachten we rustig af in een koffietentje met overdekt 

terras. Wederom goed gepland! 

Na de koffie steken we de grens over met Griekenland. Twee keer worden we 

gecontroleerd, zowel aan Macedonische als aan de Griekse kant van de grens! Oostblok-

toestanden! 

 

Op weg naar ons hotel zien we in de hooilanden ten oosten van het Kerkini meer een 

Zwarte ooievaar. En op een draad wordt een Balkansperwer waargenomen! 

 

Het is weer heel moeilijk kiezen. Een echte winnaar levert het dus ook niet op wat op zich 

een goed teken is: er viel weer veel te zien deze dag! Genoemd worden Groene pad en 

Arendbuizerd (allebei 2 stemmen) en verder Oostelijke blonde tapuit, Scharrelaar, 

Balkansperwer, Eleonora’s valk, Griekse spotvogel en Grote schaduwzandoog. 

 

 
Grote schaduwzandoog (foto Dick van Houwelingen) 

 

  



Donderdag 25 mei 

 

Na het uitstekende ontbijt gaan we met de hoteleigenaar naar de haven. Hij is 

gespecialiseerd in ecotourisme en onder zijn leiding gaan we een rondvaart maken over 

het meer van Kerkini. Het weer is vandaag uitstekend! Onderweg stoppen we als er een 

Ralreiger in één van de moerassige overlanden wordt waargenomen! 

 

 
Ralreiger (foto Gerda de Bruijn) 

 

Tevens zien we een aantal Kroeskoppelikanen. Het zouden er niet bij een paar blijven! 

Boven het meer vliegen een aantal Witwangsterns en Wielewaal, Zomertortel, Hop, 

Oostelijke vale spotvogel en Grauwe gors laten zich horen. Als we verder rijden moeten 

we al snel weer stoppen omdat een grote roofvogel gezien is. Het is een 

Schreeuwarend die mooi aan het cirkelen is. Terwijl we daar staan wordt ook een 

Zwarte wouw gezien. 

 

 
Schreeuwarend (foto Gerda de Bruijn) 



Eenmaal in de haven stappen we in een half open boot van waaruit we de vogels prima 

kunnen observeren. We varen naar de gemengde kolonie met Aalscholver (25.000 

paar!), Lepelaars, Ralreigers, Kwakken en Kleine zilverreigers. Voor de pelikanen zijn 

speciale broedeilanden aangelegd die vol zitten met deze vogels. 

 

 
Roze pelikanen (foto Gerda de Bruijn) 

 

 
Kroeskoppelikaan (foto Gerda de Bruijn) 

 



 
Roze pelikaan (foto Fred Hoorn) 

 

 
Zwarte ibissen en Zwartkopmeeuwen (foto Fred Hoorn) 

 

 



 
Dunbekmeeuwen (foto Fred Hoorn) 

 

 
Kwak (foto Fred Hoorn) 



 
Beeld van de kolonie met onder meer Aalscholvers (foto Leo Apon) 

 

 
Ralreiger (foto Gerda de Bruijn) 

 

We zien >150 Kroeskoppelikanen, >30 Roze pelikanen, >50 Kwakken, >30 Ralreigers,   

Kleine zilverreigers, >30 Lepelaars, Zwarte ooievaar, 20 Zwarte ibissen, >30 

Dwergaalscholvers, 2 Dunbekmeeuwen, Zwartkopmeeuwen, Zwarte sterns, 

Witwangsterns en 10 Witvleugelsterns. Niet geheel verwacht zijn een paar Kolganzen. 

Eenden zitten er niet veel behalve dan een eenzame Tafeleend.  

 



 
Kleine zilverreiger (foto Gerda de Bruijn) 

 

 
Close-up van Kwak (foto Gerda de Bruijn) 

 

Na de geweldige boottrip doen we een koffiestop. Rondom de uitspanning met groot 

overdekt terras bevinden zich diverse vijvers. In de wilgen rondom één van de vijvers is 

een paartje Buidelmees die druk bezig met het bouwen van een nest! En er worden 200 

Snuitvlinders gezien. 

 

 

 



Na de koffiestop gaan we de heuvels in ten noorden van het plaatsje Mandraki. 

Halverwege de helling zitten enkele duizenden Snuitvlinders op het pad!  

 

 
Snuitvlinder (foto Dick van Houwelingen) 

 

 

Boven hebben we een mooi uitzicht 

over het landschap en het meer. 

Hier lunchen we.  

Het is niet alleen landschappelijk 

een mooie plek maar er vliegt van 

alles rond. Een Zwarte ooievaar 

komt langs gevlogen, 3 Bijeneters, 

Appelvink, Groene specht en 

Cirlgors worden gezien. En een paar 

keer kortstondig een 

Balkansperwer die waarschijnlijk 

een nest in de buurt heeft. In de 

bloemrijke ruigtes zijn Oostelijk 

resedawitje, Staartblauwtje, 

Grote schaduwzandoog, 

Toortsparelmoervlinder, Kleine 

vuurvlinder en Oranje 

luzernevlinder te zien. Een 

mannetje sprinkhaan Zwart 

wekkertje wordt gezien. En de 

bijzonder fraaie 

Dwarsbandwimpelstaart wordt 

waargenomen! 
Toortsparelmoervlinder (foto Dick van Houwelingen) 



 
Dwarsbandwimpelstaart (foto Fred Hoorn) 

 

Als laatste locatie gaan we naar de pier van Mandraki die een heel eind het Kerkinimeer 

in steekt. Hier hebben we een fraai uitzicht over het meer. 

 

We zien onder meer Grote karekieten en een Purperreiger. En natuurlijk een Ralreiger. 

In de rietoever wordt even later een Woudaapje ontdekt! En een Buidelmees wordt 

gehoord. Op een boomstam ligt een Europese moerasschildpad te zonnen. En een 

Ringslang komt langs gezwommen! 

Inmiddels hebben donkere wolken zich samengepakt boven het meer en een flink onweer 

barst los. Tijd voor koffie in een leuk tentje dat ooit een stationnetje geweest is. 

 

Het wordt tijdens het diner weer lastig kiezen. Een echte soort van de dag is er wederom 

niet. Genoemd worden Ralreiger (2 keer), Roze pelikaan (2 keer), Kroeskoppelikaan, 

Woudaapje, Dunbekmeeuw, Balkansperwer, Buidelmees en Snuitvlinder. 

 



 

 
Europese moerasschildpad en Ringslang (foto’s Gerda de Bruijn) 

 

 



Vrijdag 26 mei 

 

Als we opstaan regent het. Bij het hotel roept wel een Syrische bonte specht. We 

krijgen de vogel helaas niet te zien. 

We rijden naar een vochtig loofbos nabij Promachonas aan de grens met Bulgarije. De 

boomlaag bestaat hier voor een belangrijk deel uit oude Abelen. Regen is op zich geen 

probleem om bosvogels te zien en al snel zien we Grauwe vliegenvangers, Boomklever, 2 

Kleine bonte spechten en een Middelste bonte specht. We horen verder Groene specht, 

Grijskopspecht, Hop en Nachtegaal. Verder ontdekken we een grote libel, de 

Balkanbronlibel. Het weer knapt geleidelijk op. 

We doen een koffiestop nabij de plaats Sidirokastro en hier bekijken we ook het nest van 

een Rotsklever dat zich op een steile rotswand bevindt. 

 

 
Rotsklever bij het nest (foto Fred Hoorn) 

 

We rijden door naar een ruïne van een Byzantijns klooster net ten noordoosten van 

Sidirokastro. Onderweg zien we een familie Europese kanarie. Daarnaast cirkelen er 2 

Arendbuizerden en zien we Rots- en Roodstuitzwaluw. We zoeken de omgeving 

zorgvuldig af en ontdekken de Maskerklauwier! 

Daarnaast zien we nog Tapuit, Oostelijke blonde tapuit, Blauwe rotslijster, Grauwe 

klauwier en Roodkopklauwier! Eén van de reisgenoten ziet ook nog een Dwergarend! 

Verder zien we onder meer Oostelijk Resedawitje. 

 

 



 
Maskerklauwier (foto Fred Hoorn) 

 

We rijden door naar de noordoostkant van het Kerkinimeer waar het water uit de 

Strimonasrivier het meer in stroomt. De dijk langs het meer is een prachtige 

vogelboulevard met een fantastisch uitzicht over de uitgestrekte moerassen. Hier lopen 

grote kuddes Waterbuffels (begeleid door een herder) die het gebied open houden. 

 

 
Oeverlanden van het Kerkinimeer met kudde Waterbuffels (foto Leo Apon) 

 

Bij aankomst wordt een Wielewaal gezien die het aan de stok heeft met een Bonte kraai. 

Direct langs de dijk zitten meer dan 20 Bijeneters die mooi te zien zijn. Een ijsvogel is 

aan het vissen. Ook een Kleine klapekster wordt gezien terwijl Buidelmezen en Hop 

worden gehoord. Een mannetje Balkankwikstaart scharrelt wat rond langs de dijk en in 

de ruigtes wordt een Boomkikker ontdekt.  

 



 
Bijeneter (foto Gerda de Bruijn) 

 
Wielewaal aangevallen door Bonte kraai (foto Gerda de Bruijn) 



In de rietkragen horen we meerdere Grote karekieten, vliegen er 2 Woudaapjes rond 

en vliegen een stuk of 10 Purperreigers af en aan naar hun nesten. Overal zien we 

reigers waaronder vele Kleine zilverreigers en meer dan 30 Ralreigers! Daarnaast 

Dwergaalscholvers, 4 Zwarte ooievaars en een Zwarte wouw. In de meer open 

moerassige delen broeden grote aantallen Witwangsterns. We zien er zeker 60! Hier 

zien we ook 6 Witoogeenden en 2 Geoorde futen. Inmiddels begint het te schemeren 

en is het tijd om terug te keren. Als we met de busjes over de dijk rijden zien we dat een 

grote groep spreeuwen een boom hebben gezocht waarschijnlijk om er te slapen. Het 

blijken ongeveer 50 Roze spreeuwen te zijn! We rijden langzaam langs de boom en 

van achter de bussen kunnen we de prachtige vogels schitterend observeren. Wat mooi! 

 

  
Roze spreeuw (foto Fred Hoorn) 

 

Vanwege het grote aantal soorten en het feit dat Roze spreeuw vermoedelijk wel winnaar 

zal worden, mag iedereen vanavond 2 soorten van de dag noemen. Roze spreeuw wordt 

inderdaad de soort van de dag met 8 stemmen. Daarnaast worden genoemd 

Maskerklauwier (7 stemmen), Balkanbronlibel, Rotsklever, Middelste bonte specht, 

Wielewaal, Appelvink, Fuut en Putter. 



 

 

 

Zaterdag 27 mei 

 

Om 8 uur ontbijten we. Een Steenuil die op een naburig dak zit, laat zich mooi bekijken 

vanaf het balkon. We rijden in de richting van Achladochori waar we een aantal gebieden 

gaan bezoeken. Onderweg maken we korte stop op een fraai bergweggetje. Dat levert al 

direct een Maskerklauwier op! Verder vliegen er een aantal Roodstuitzwaluwen rond. 

Even verderop zien we 4 Bijeneters. 

We bezoeken eerst een zeer extensief bewerkt en arm landbouwgebied ten noordoosten 

van Achladochori. Het is het biotoop van onder meer Kortteenleeuwerik. Het is erg 

regenachtig en de vogel laat zich niet zien. Wel zien we een aantal Kalanderleeuweriken, 

een Tapuit, 30 Spaanse mussen, Zwartkopgors en Grauwe gors. 

 

 
Grauwe gors (foto Gerda de Bruijn) 
 

We vervolgen onze weg en gaan de bergen in. We gaan een wandeling maken naar een 

kapelletje dat gebouwd is in een grot. We zien Zwartkopgors en horen een 

Balkanbergfluiter zingen. Daarnaast wordt Rotsklever gehoord en zien we een 

Zuidelijk dwergblauwtje. Op de terugweg wordt een Grijze gors mannetje ontdekt 

dat zit te zingen. De vogel is heel mooi te zien! En we vinden Drietandorchis. Bij de bus 

lunchen we en zien onder meer nog een familie Raaf, Grauwe klauwier, Roodkopklauwier, 

Boomleeuwerik, Cirlgors en Grauwe gors. 

 

We doen een koffiestop in Achlaldochori. Bij aankomst op een leuk pleintje ontdekken we 

3 roofvogels hoog in de lucht. Het blijken 2 Slangenarenden en 1 Dwergarend te zijn! 

Op het plein zit in telefoonpalen een hele kolonie Spaanse mussen. Zeker 40 vogels 

tellen we. 

 



We vervolgen onze tocht naar een verlaten groeve ten noorden van Vyronia. In de 

groeve ontdekken we een fraaie Oostelijke blonde tapuit. Daarnaast zien we 

Roodkopklauwier, Appelvink, Cirlgors en Zwartkopgors. Rotsklever en Grijze gors worden 

gehoord.  

 

 
Grauwe klauwier (foto Gerda de Bruijn) 

 

De soort van de dag wordt de Grijze 

gors (4 stemmen) gevolgd door de 

Balkanbergfluiter (3 stemmen). 

Daarnaast wordt nog Kleine 

klapekster genoemd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraaie bloemwants (foto Fred 

Hoorn) 

 

  



Zondag 28 mei 

 

We staan bijtijds op en gaan ontbijten want we willen voor vertrek uit Griekenland nog 

vogels kijken. Na het uitchecken maken we nog een groepsfoto en nemen afscheid van 

de hoteleigenaar. We rijden vervolgens naar Thessaloniki. We bezoeken wederom de 

lagunes bij Kalochori. Daar zien we wederom het paartje Steltkluut, de grote groep 

Flamingo’s, Krombekstrandlopers, een grote groep Kleine strandlopers, Strandplevieren, 

15 Witwangsterns en een paar Dwergsterns. Ook vliegt er een Zwartkopmeeuw over en 

een Arendbuizerd mooi lang. Als we weer richting het busje lopen ontdekken we 3 

Dwergmeeuwen waarvan 1 in volwassen kleed. De vogel laat zich mooi bekijken en 

fotograferen. Als we willen vertrekken komt er een groep Flamingo’s aangevlogen wat 

een fantastisch mooi gezicht is. 

De vliegende Flamingo’s en de Dwergmeeuw worden de soorten van de dag. 

 

 
Flamingo’s boven Thessaloniki (foto Fred Hoorn) 
 
Aangekomen op het vliegveld blijkt ons toestel flink vertraagd te zijn. Reden om maar een wijntje 
te gaan drinken met elkaar wat bijzonder gezellig is. In plaats van 16:15 landen we rond 22:00 op 

Schiphol waar we afscheid van elkaar nemen. 
 
 

  



De soortenlijsten 
 

Vogels 

 
  Nederlandse naam Wetenschappelijke 

naam 
21 22 23 24 25 26 27 28 

1 Knobbelzwaan Cygnus olor         x       

2 Kolgans Ander Albifrons         x       

3 Bergeend Tadorna tadorna x             x 

4 Wilde Eend Anas platyrhynchos x     x x x     

5 Zomertaling Anas querquedula         x       

6 Tafeleend Aythya ferina         1       

7 Witoogeend Aythya nyroca           6     

8 Geoorde Fuut Podiceps nigricollis           2     

9 Dodaars  Tachybaptus ruficollis         1 2     

10 Fuut Podiceps cristatus x       x x     

11 Roze Pelikaan Pelecanus onocrotalus 15       >20       

12 Kroeskoppelikaan Pelecanus crispus       x 150 x   x 

13 Aalscholver Phalacrocorax carbo 
sinensis 

x     x x x   x 

14 Dwergaalscholver Phalacrocorax pygmeus 3     x >30 x   x 

15 Woudaap Ixobrychus minutus         2 2-3     

16 Kwak Nycticorax nycticorax         >20 x     

17 Ralreiger Ardeola ralloides         >20 >30     

18 Kleine Zilverreiger Egretta garzetta 1       x x   x 

19 Grote Zilverreiger Casmerodius albus 1       x       

20 Blauwe Reiger Ardea cinerea x x x x x x x x 

21 Purperreiger Ardea purpurea         1 5     

22 Ooievaar Ciconia ciconia x x x x x x x x 

23 Zwarte Ooievaar Ciconia nigra       1 1 4     

24 Zwarte Ibis Plegadis falcinellus         >13       

25 Lepelaar Platalea leucorodia         x x     

26 Flamingo Phoenicopterus roseus 130             110 

27 Vale gier Gyps fulvus   12 4           

28 Aasgier Neophron percnopterus   2   1         

29 Keizerarend Aquila heliaca    4             

30 Schreeuwarend Aquila pomarina         1       

31 Slangenarend Circaetus gallicus   1 2 2     2   

32 Dwergarend Aquila pennata           1 1   

33 Zwarte Wouw Milvus migrans         2 1     

34 Bruine Kiekendief Circus aeruginosus 3       2     2 

35 Grauwe Kiekendief Circus pygargus     2 1         

36 Arendbuizerd Buteo rufinus     1 2   2   1 

37 Buizerd Buteo buteo   x   x x   x x 

38 Wespendief Pernis apivorus   2             

39 Sperwer Accipiter nisus   x x     1     

40 Havik  Accipiter gentilis       1     1   



41 Balkansperwer Accipiter brevipes         1       

42 Torenvalk Falco tinnunculus x x x x x x x x 

43 Kleine Torenvalk Falco naumanni   >10   7         

44 Boomvalk Falco subbuteo           1     

45 Eleonaroa's Valk Falco eleonorae       1         

46 Lannervalk Falco biarmicus feldeggii   1             

47 Waterhoen Gallinula chloropus         x x     

48 Meerkoet Fulica atra         x x     

49 Scholekster Haermatopus ostralegus x             x 

50 Kluut Recurvirostra avosetta x             x 

51 Steltkluut Himantopus himantopus 2             2 

52 Griel Burhinus oedicnemus 2               

53 Bontbekplevier Charadrius hiaticula x             x 

54 Strandplevier Charadrius alexandrinus 5             5 

55 Steenloper Arenaria interpres 5               

56 Bonte Strandloper  Calidris alpina x             x 

57 Krombekstrandloper Calidris ferruginea x             x 

58 Tureluur Tringa totanus x               

59 Kokmeeuw Chroicocephalus 
ridibundus 

        x x   x 

60 Dunbekmeeuw Chroicocephalus genei         2       

61 Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus >7       >2     2 

62 Geelpootmeeuw Larus michahellis x       x x   x 

63 Dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus x             3 

64 Dwergstern Sternula albifrons x             8 

65 Visdief Sterna hirundo x       x x   x 

66 Zwarte Stern Chlidonias niger x       6     5 

67 Witvleugelstern Chlidonias leucopterus 15       >10 1   15 

68 Witwangstern Chlidonias hybrida         5 >50     

69 Rotsduif Columba livia    x x x x x     

70 Houtduif Columba palumbus   x x x x x x   

71 Turkse Tortel Streptopelia decaoto x x x x x x x x 

72 Zomertortel Streptopelia turtur   x x x x x     

73 Koekoek Cuculus canorus   x x   x x x x 

74 Steenuil Athene noctua     1 1   1 3   

75 Gierzwaluw Apus apus x x   x x   x x 

76 Vale Gierzwaluw Apus pallidus x               

77 Alpengierzwaluw Apus melba 1               

78 Hop Upupa epops 2   x x x x x x 

79 IJsvogel Alcedo atthis     1   1 1     

80 Bijeneter Merops apiaster     x x 3 15 3   

81 Scharrelaar Coracias garrulus     x 2     1   

82 Groene Specht Picus viridis    H H   x x     

83 Grijskopspecht Picus canus      H   H H     

84 Grote Bonte Specht Dendrocopos major    2       x     



85 Syrische bonte specht Dendrocopos syriacus    H       H   H 

86 Middelste Bonte Specht Dendrocopos medius 
anatoliae 

          2     

87 Kleine Bonte Specht Dendrocopos minor    H H     2     

88 Veldleeuwerik Alauda arvensis 
cantarella 

    x       x   

89 Kuifleeuwerik Galerida cristata 
caucasia 

x x x x   x x x 

90 Boomleeuwerik  Lullula arborea pallida / 
arborea 

  x         x   

91 Kalanderleeuwerik Melanocorypha calandra   x 2 3     x   

92 Oeverzwaluw Riparia riparia x         x   x 

93 Rotszwaluw Ptyonoprogne rupestris     15     x x   

94 Boerenzwaluw Hirundo rustica x x x x x x x x 

95 Roodstuitzwaluw Cecropis daurica   x x x x x x   

96 Huiszwaluw Delichon urbicum x x x x x x x x 

97 Grasieper Anthus pratensis       x         

98 Duinpieper Anthus campestris       1         

99 Witte Kwikstaart Motacilla alba   x x x   x     

100 Gele Kwikstaart Motacilla flava flava   x   x         

101 Balkankwikstaart M. f. feldegg           x     

102 Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinera   x       x     

103 Waterspreeuw Cinclus cinclus    2             

104 Roodborst Erithacus rubecula           x x   

105 Nachtegaal Luscinia megarhynchos x x x x x x x x 

106 Gekraagde Roodstaart Phoenicurus phoenicurus   1             

107 Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros             2   

108 Tapuit Oenanthe oenanthe     x     x x   

109 Oostelijke Blonde Tapuit Oenenthe melanoleuca       x   x x   

110 Zanglijster Turdus philomelos   x   x x x x   

111 Grote Lijster Turdus viscivorus   x             

112 Merel Turdus merula   x x x x x x   

113 Blauwe Rotslijster Monticola solitarius   x x     x x   

114 Sperwergrasmus Sylvia nisoria   x             

115 Tuinfluiter Sylvia borin     x           

116 Zwartkop Sylvia atricapilla   x       x x   

117 Kleine Zwartkop Sylvia melanocephala     x x         

118 Grasmus Sylvia communis   x x x         

119 Balkanbaardgrasmus Sylvia cantillans   H x           

120 Rietzanger Acrocephalus 
schoenobaenus 

          x     

121 Cetti's Zanger Cettia cetti     H     2     

122 Grote Karekiet Acrocephalus 
arundinaceus 

      H 3 x   H 

123 Griekse Spotvogel Hippolais olivetorum     1 1         

124 Oostelijke Vale Spotvogel Hippolais pallida   H 3 x H x x H 

125 Balkanbergfluiter Phylloscopus orientalis             1   

126 Tjiftjaf Phylloscopus collybita   H   H     x   



127 Winterkoning Troglodytes troglodytes           H     

128 Grauwe Vliegenvanger Muscicapa striata   2       2     

129 Koolmees Parus major   x x   x x x   

130 Pimpelmees Cyanistes caeruleus           x     

131 Rouwmees Poecile lugubris   2             

132 Staartmees Aegithalos caudatus 
tephronotus 

    H     x x   

133 Buidelmees Remiz pendulinus         3 2     

134 Boomklever Sitta europaea   x       x     

135 Rotsklever Sitta neumayer zarudnyi           1 H   

136 Boomkruiper Certhia brachydactyla 
harterti 

          x     

137 Kleine Klapekster Lanius minor   3 3 2   3 2   

138 Grauwe Klauwier Lanius collurio x x x x x x x   

139 Roodkopklauwier Lanius senator   4 1 x   x x   

140 Maskerklauwier Lanius nubicus           2 1   

141 Ekster Pica pica  x x x x x x x x 

142 Gaai Garrulus glandarius 
atricapillus 

  x x x x x x x 

143 Kauw Corvus monedula x x x x x x x   

144 Bonte Kraai Corvus cornix x x x x x x x x 

145 Raaf Corvus corax   x x x     x   

146 Spreeuw Sturnus vulgaris x x x x x x x x 

147 Roze Spreeuw Pastor roseus   6       45     

148 Wielewaal  Oriolus oriolus   x x x x x x x 

149 Huismus Passer domesticus x x x x x x x x 

150 Spaanse Mus Passer hispaniolensis     x x   x x   

151 Ringmus Passer montanus  x x x   x x   x 

152 Vink Fringilla coelebs   x x x   x x   

153 Kneu Carduelis cannabina   x x x     x   

154 Putter Carduelis carduelis   x x x x x x x 

155 Groenling Chloris Chloris   x x x x x     

156 Europese Kanarie Serinus serinus           3     

157 Appelvink Coccothraustes 
coccothraustes 

    3   x x x   

158 Ortolaan Emberiza hortulana   2             

159 Cirlgors Emberiza cirlus H x x   x x x   

160 Zwartkopgors Emberiza melanocephala   x x x     x   

161 Grauwe Gors Emberiza calandra   x x x x x x x 

162 Grijze Gors Emberiza cia             3   

 



 
Aasgier (foto Fred Hoorn) 

 
Dwergarend (foto Fred Hoorn) 
 
 

 



 

 

 
Arendbuizerd (foto Gerda de Bruijn) 

 
Roze pelikanen (foto Fred Hoorn) 



 
Blauwe rotslijster (foto Fred Hoorn) 

 
Kleine klapekster (foto Fred Hoorn) 



 
Spaanse mus (foto Gerda de Bruijn) 

 
Oostelijke vale spotvogel (foto Gerda de Bruijn) 
 



 
Cirlgors man (foto Gerda de Bruin) 

 

 
 
 
 
 
 

 
Steenuil gefotografeerd vanuit ons hotel (foto Gerda de Bruijn) 



 
Waterspreeuw (foto Gerda de Bruijn) 

 

 
Ralreiger (foto Gerda de Bruijn) 

 
 
 
 



 
Dwergaalscholver (foto Fred Hoorn) 

 
Lepelaar (foto Gerda de Bruijn) 



Reptielen 

Egeïsche muurhagedis (Podarcis erhardii) 

Oostelijke smaragdhagedis (Lacerta viridis) 

Ringslang (Natrix natrix)  

Griekse landschildpad (Testudo hermanni) 

Europese moerasschildpad (Emys orbicularis) 

 

 
Griekse landschildpad (foto Leo Apon) 

 
Oostelijke smaragdhagedis (foto Gerda de Bruijn) 

  



Amfibieën 

Groene kikker spec. (Pelophylax spec.) 

Boomkikker (Hyla arborea) 

Groene pad (Bufotes viridis) 

 

 
Groene pad (foto Leo Apon) 

 
Boomkikker (foto Fred Hoorn) 
  



Vlinders 

 
Nederlandse Naam Wetenschappelijke naam Datum Plaats eerste 

waarneming reis 

Dikkopjes (Hesperiid+A3:D95ae)  

Dikkopjes (Pyrginae) 
   

Oostelijk kalkgraslanddikkopje Spialia orbifer 22-mei Macedonië Kavardatsi  

Kaasjeskruiddikkopje Carcharodus alceae 23-mei Macedonië Demir Kapija 

Oostelijke andoorndikkopje Carcharodus orientalis  23-mei Macedonië Demir Kapija 

Geelbandspikkeldikkopje Pyrgus sidae  22-mei Macedonië Kavardatsi  

Aardbeivlinder Pyrgus malvae 24-mei Macedonië Negotino 

Bretons spikkeldikkopje Pyrgus armoricanus 23-mei Macedonië Veles 

Overige dikkopjes ( Hesperiinae) 

Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris  23-mei Macedonië Veles 

Zwartsprietdikkopje  Thymelicus lineolis  24-mei Macedonië Dojran 

Grote pages (Papilionidae) 

Grote pages (Papilioninae) 
   

Koninginnenpage Papilio machaon 22-mei Macedonië Gradsko 

Oostelijke pijpbloemvlinder Allancastria cerisyi 22-mei Macedonië Kavardatsi  

Witjes ( Pieridae) 

Witjes (Pierinae) 
   

Groot geaderd witje Aporia crataegi 22-mei Macedonië Kavardatsi  

Oostelijk resedawitje Pontia edusa 24-mei Macedonië Negotino 

Scheefbloemwitje Pieris mannii  22-mei Macedonië Gradsko 

Klein Koolwitje Pieris rapae 23-mei Macedonië Demir Kapija 

Oostelijk Dambordje Melanargia larissa 22-mei Macedonië Gradsko 

Oostelijk Marmerwitje Euchloe ausonia 23-mei Macedonië Veles 

Luzernevlinders(Coliadinae) 
   

Oranje luzernevlinder Colias crocea 23-mei Macedonië Veles 

Blauwtjes (Lycaenidae) 

Kleine pages (Theclinae) 
   

Bruine Eikenpage Satyrium ilicis 23-mei Macedonië Demir Kapija 

Wegedoornpage Satyrium spini 23-mei Macedonië Demir Kapija 

Kleine sleedoornpage  Satyrium acaciae 24-mei Macedonië Negotino 

Groentje Callophrys rubi 23-mei Macedonië Veles 

Vuurvlinders (Lycaenidae) 

Kleine Vuurvlinder Lycaena phlaeas 23-mei Macedonië Veles 

Blauwtjes (Polyommatinae) 

Blazenstruikblauwtje Lolana iolas 23-mei Macedonië Veles 

Esparcetteblauwtje  Polyommatus thersites 23-mei Macedonië Veles 

Staartblauwtje Cupido argiades 24-mei Griekenland Lake Kerkini  

Oostelijk staartblauwtje  Cupido decoloratus 26-mei Griekenland Lake Kerkini  

Zuidelijk dwergblauwtje Cupido osiris 23-mei Macedonië Veles 

Vetkruidblauwtje Scolitantides orion  22-mei Macedonië Kavardatsi  

Turkoois blauwtje  Plebicula dorylas 23-mei Macedonië Veles 

Adonisblauwtje Polyommatus bellargus 24-mei Macedonië Negotino 



Icarusblauwtje Polyommatus icarus 22-mei Macedonië Kavardatsi  

Vlaggewikkeblauwtje  Polyommatus eros 23-mei Macedonië Veles 

Boomblauwtje Celastrina argiolus 26-mei Griekenland Lake Kerkini  

Kroonkruidblauwtje Plebejus argyrognomon 24-mei Macedonië Negotino 

Bruin Blauwtje Aricia agestis 27-mei Griekenland Serres 

Oostelijk saffierblauwtje Plebejus saphyrus 22-mei Macedonië Kavardatsi  

Heideblauwtje Plebejus argus 22-mei Macedonië Kavardatsi  

Aurelia's (Nymphalidae)  

Snuitvlinders Lybitheinae  
   

Snuitvlinder Libythea celtis 23-mei Macedonië Demir Kapija 

IJsvogelvlinders (Limenitinae) 

Blauwe IJsvogelvlinder Limenitis reducta 23-mei Macedonië Vardar 

Vossen, parelmoervlinders e.a. (Nymphalinae) 

Toortsparelmoervlinder Melitaea trivia 25-mei Ethniko Parko Limnis 
Kerkinis 

Veldparelmoervlinder Melitaea cinxia 22-mei Macedonië Kavardatsi  

Knoopkruidparelmoervlinder Melitaea phoebe 24-mei Griekenland Lake Kerkini  

Distelvlinder Vanessa cardui 25-mei Ethniko Parko Limnis 
Kerkinis 

Gehakkelde Aurelia Polygonia c-album 25-mei Ethniko Parko Limnis 
Kerkinis 

Overige parelmoervlinders (Heliconlinae) 

Kleine parelmoervlinder Issoria lathonia 22-mei Macedonië Gradsko 

Zandogen (Satyrinae) 

Turks hooibeestje Coenonympha leander 22-mei Macedonië Kavardatsi  

Hooibeestje Coenonympha pamphilus 22-mei Macedonië Kavardatsi  

Bont Zandoogje Pararge aegeria 22-mei Macedonië Kavardatsi  

Bruin Zandoogje  Maniola jurtina  23-mei Macedonië Demir Kapija 

Argusvlinder Lasiommata megera 22-mei Macedonië Kavardatsi  

Grote schaduwzandoog Kirinia roxelana 24-mei Macedonië Dojran 

 

 
Oostelijk Dambordje (foto Dick van Houwelingen) 



 
Geelbandspikkeldikkopje (foto Dick van Houwelingen) 

 

 
Oostelijk marmerwitje (foto Dick van Houwelingen) 

 



 
Zuidelijk dwergblauwtje (foto Fred Hoorn) 

 
Oostelijk kalkgraslanddikkopje (foto Dick van Houwelingen) 



 
Blazenstruikblauwtje (foto Dick van Houwelingen) 

 
Geelsprietdikkopje (foto Dick van Houwelingen) 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nachtvlinders 

 
Boterbloempje  Pseudopanthera macularia 22-mei Macedonië Kavardatsi  

Vals witje Siona lineata 22-mei Macedonië Kavardatsi  

Phegeavlinder Amata phegea 24-mei Macedonië Negotino 

Roomvlek  Arctia villica 22-mei Macedonië Gradsko 

Kolibrievlinder  Macroglossum stellatarum 22-mei Macedonië Kavardatsi  

 

 
Roomvlek (foto Leo Apon) 

 

Libellen 

 

Bosbeekjuffer - Calopteryx virgo 

Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella 

Grote roodoogjuffer - Erythromma najas 

Kleine roodoogjuffer - Erythromma viridulum 

Lantaarntje - Ischnura elegans 

Blauwe breedscheenjuffer - Platycnemis pennipes 

Beekrombout - Gomphus vulgatissimus 

Balkanbronlibel - Cordulegaster heros 

Vuurlibel - Crocothemis erythraea 

Bruine korenbout - Libellula fulva 

Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum 

Beekoeverlibel - Orthetrum coerulescens 

Zwervende heidelibel - Sympetrum fonscolombii 

Kleine tanglibel - Onychogomphus forcipatus 



 
Balkanbronlibel (foto Fred Hoorn) 

 

Planten 

 

Opvallende plantensoorten waren onder meer Drietandorchis (Orchis tridentata), Echte 

christusdoorn (Paliurus spina-chisti), Hulsteik (Quercus coccifera), Morina Persica, 

Schorseneer (Scorzonera purpurea), Wilde Nigelle (Nigella arvensis), Wilde ridderspoor 

(Consolida regalis), Hangende zegge (Carex pendula), Vijgcactus (Opuncia spec.) 

Astragalus spec. en Vedergras (Stipa spec.). 



 
 

 
De kapel in de grot (foto Leo Apon) 



 
Spaanse mussen fotograferen (foto Gerda de Bruijn) 

 
Aan de rand van het Kerkinimeer (foto Gerda de Bruijn) 



 

 
 
 

 
Foto Gerda de Bruijn 

 
Bij de Lannervalk (foto Leo Apon) 



 
Op het Kerkinimeer (foto Leo Apon) 
 
 

 
Foto Leo Apon 

 


