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Noord-Macedonië, vlinderreis.
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In 2010 en in 2015 stond Macedonië, het land dat sinds kort Noord-Macedonië heet, al op het
programma van de KNNV. Noord-Macedonië telt maar liefst zo’n 200 dagvlindersoorten. Behalve veel
Europese komen er ook veel soorten voor met een oostelijke verspreiding, onder meer het
geelbandspikkeldikkopje (Pyrgus sidae), de centaurieparelmoervlinder (Melitaea arduinna) en het Turks
hooibeestje (Coenonympha leander). Het vlinderleven op de bergweiden is bijzonder indrukwekkend.
Een naar Europese maatstaven ongekend aantal soorten komt op de schaarse drinkplaatsen af. Vooral
blauwtjes zijn er massaal te bewonderen. De bloemenweelde van de bossen en kalkgraslanden is al even
imposant.

Geelbandspikkeldikkopje, centaurieparelmoervlinder en turks hooibeestje

We overnachten in twee accomodaties midden in de natuur. Voor het transport tijdens de hele reis
staan twee minibusjes tot onze beschikking. Het terrein is rotsachtig en over het algemeen goed
begaanbaar. De te overbruggen hoogteverschillen op de dagtochten zijn beperkt en naar believen uit
te breiden.
We beginnen in Lazaropole, een rustig bergdorpje in het dun bevolkte Nationaal park Mavrovo. Dit
uitgestrekte natuurpark herbergt de hoogste bergen van Noord-Macedonië. De top van de Korab, langs
de grens met Albanië, ligt op 2764 meter. Ons verblijf, Hotel Kalin, ligt op 1200 meter hoogte temidden
van opvallend bloemrijke hooilanden met velden dichtersnarcis en oranje nagelkruid. De kalkheuvels
rondom Lazaropoje zijn bedekt met beukenbos waarin onder meer de koraalwortel bloeit. Het
programma omvat drie verschillende dagtochten in de omgeving, te voet vanuit ons hotel of na een
korte verplaatsing. Hoofddoel zijn de beekdalen en hooilanden rond traditionele dorpjes zoals Tresonče
en Galičnik. Om ook de hoger gelegen bergweiden van Mavrovo te bezoeken maken we gebruik van een
4-wheel drive.
Voor de tweede helft van de reis verplaatsen we ons met de busjes via de toeristische trekpleister
Ohrid naar Oteševo. We verblijven in Hotel Lakeview, fraai gelegen op de oever van het Prespameer.
Oteševo is de uitvalsbasis voor dagtripjes in Galičica en Pelister. Beide nationale parken maken deel uit
van het het grensoverschrijdende Prespapark. Excursiedoelen hier zijn de vlinderrijke (kalk)graslanden
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boven de Galičica pas (1660m), het oeroude beukenbos op de noordflank van de Magaro (met 2254m
de hoogste top van Galičica) en vlinderrijke open plekken in het (mos)eikbos op de lagere hellingen.
Ook een boottochtje naar het eiland Golem Grad, met jeneverbessenbos, is een optie.
De nadruk van deze reis zal liggen op dagvlinders. Dat impliceert dat we op de goede vlinderplekken
rustig de tijd nemen om de soorten in het veld te identificeren, en te fotograferen. Gezamenlijk zullen
we ook achteraf in ons hotel nog (fotografisch vastgelegde) soorten op naam proberen te brengen.
Natuurlijk kunnen we libellen en andere dieren niet negeren. Ook Balkanplanten zullen niet aan onze
aandacht ontsnappen.

Drinkgezelschap van vooral blauwtjes in Galičica NP.
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