
 

Verslag vlinderreis 
Oostelijke Rhodopen 

4 t/m 12 juni 2022 
 
 

 
Schildzaadwitje (Pieris krueperi) 

 
 
 

Georganiseerd door: 

www.grazer-reizen.nl 



Vlinderreis Oostelijke Rhodopen 4 t/m 12 juni 2022  2 

Dag 1: 4 juni Amsterdam - Madzharovo 
’s Morgens rijden we met net wat meer spanning dan normaal richting Schiphol. Nu veel mensen 
na Corona weer op reis gaan is er op Schiphol een tekort aan personeel. Als we in de vertrekhal 
aankomen, kunnen we gelukkig in één keer doorlopen naar de incheckbalie. So far so good, maar 
nadat we onze bagage afgegeven hebben kunnen we aansluiten in een schier oneindige rij. Voetje 
voor voetje schuiven we naar voren. Dat dit nog wel even gaat duren is duidelijk maar hoeveel tijd 
het echt gaat kosten dat weet niemand. Terwijl we al een uur in de rij staan, blijkt onze vlucht een 
uur vertraagd. Dus dat geeft ons nog net wat meer speelruimte om bij het vliegtuig te komen. Als 
we uiteindelijk de douane door zijn blijken we daar ruim twee uur voor nodig gehad te hebben. We 
halen nog snel even een bakje koffie en stappen daarna in het vliegtuig richting Sofia. 
Twee en een half uur later landen we in de Bulgaarse hoofdstad. De zon schijnt hier volop en het is 
dik 30 oC. Prima vlinderweer, maar eerst staat er nog een 4 uur durende autorit op het programma 
om onze eerste nacht door te brengen in Madzharovo. 
 
Dag 2: 5 juni Madzharovo  
Bij het ontbijt zien we onze eerste vlinder. In de tuin van ons hotel zit een oostelijke 
pijpbloemvlinder. Dat is grappig want juist die vlinder stond symbool voor deze reis. Rond 9 uur 
vertrekken we voor een korte autorit richting het Nature Information Centre. Als we daar voor onze 
eerste korte wandeling het bos in lopen zien we meteen een vlinder zitten. Het blijkt de lokaal 
algemene maar uitsluitend in Zuidoost-Europa voorkomende grote schaduwzandoog te zijn (foto). 
Iets verderop rond een bloeiende braamstruik wemelt het van de braamparelmoervlinders en zien 
we onze eerste violette vuurvlinder (foto) en blauwe ijsvogelvlinder. Op de top zien we een paar 
oostelijke dambordjes (foto) en op de terugweg lukt het me nog net om een bewijsplaatje te maken 
van het enige kleine christusdoornblauwtje tijdens de reis.  
 

Grote schaduwzandoog (Kirinia roxelana)                                             Violette vuurvlinder (Lycaena alciphron)  
 
Als we na een korte introductie over de natuurbescherming in de Oostelijke Rhodopen verder gaan 
richting de bedding van de Arda is de temperatuur al tot de 30 °C gestegen. Het is dan ook wel zo 
verstandig om in de schaduw ons meegebrachte lunchpakket op te eten. Overal vliegen vlinders 
dus pakken we snel weer onze spullen en gaan we verder. Als we wat verkoeling zoeken in de 
bosjes betrekt het een beetje en blijven de vlinders ook net wat langer zitten zodat we ze beter 
kunnen bekijken. Dan valt ons oog op een wat grotere vlinder; hoog in de boom. Het lukt een 
deelnemer om een herkenbare foto te maken en na wat puzzelen komen we erachter dat het om 
de zeldzame oostelijke weerschijnvlinder gaat. Dat is een leuke waarneming en enthousiast lopen 
we terug naar de auto. In de berm zitten diverse pages en naast de al eerder geziene bruine 
eikenpages ontdekken we onze eerste kleine sleedoornpage.  
 
Een klein stukje verder rijden ligt de rotswand van Kovan Koya. Daar stoppen we om de bloemen 
van de endemische silene compate plant te bekijken. En daar ontdekken we óók onze volgende 
lokale bijzondere soort. Op diverse plekken zien we namelijk schildzaadwitjes zitten. Bovendien 
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zijn ze goed te fotograferen. We zien ook nog een paar heel licht gekleurde klein geaderd witjes. 
Het is niet uit te sluiten dat dit balkan geaderd witjes zijn, hoewel kruisingsexperimenten hebben 
aangetoond dat deze vlinders zich niet laten kruisen met de ‘gewone’ geaderde witjes, ontbreekt 
het helaas aan duidelijk onderscheidende kenmerken om daar zeker van te zijn aan de hand van 
een foto. 
 

Oostelijk dambordje (Melanargia larissa)              Griekse wimpelstaart (Libelloides macaronius) 
 
Dag 3: 6 juni Arda vanaf Dolno Cherkovishte 
Vandaag hebben we besloten om vroeg op te staan om bij de eerste zonnestralen de eerste 
vlinders te kunnen verwelkomen. Helaas bleek het weer wat anders te verlopen dan voorspeld 
werd en was het ’s morgens meteen al bewolkt. Bovendien begon het om 8 uur te regenen. We 
waren vóór de bui binnen en konden op ons gemakje ontbijten. Na het ontbijt klaarde het gelukkig 
snel weer op en zijn we in de auto gestapt richting het Arda complex bij Dolno Cherkovishte. Daar 
zagen we onze eerste witbandzandoog, waarvan er later deze reis nog honderden zouden volgen. 
Wel bijzonder voor de reis was de waarneming van een adonisblauwtje. Op deze plek zagen we de 
enige (foto). 
 
Na genoten te hebben van een paar bijenorchissen en wat hondskruid zijn we onze wandeling 
langs de oever van de Arda rivier gestart. Op het bospad zagen we onze eerste bont zandoogjes 
van de reis. Ook hier vlogen weer volop braamparelmoervlinders op de gelijknamige struiken. 
Bijzonder was de waarneming van de altijd lastig te determineren oostelijke vos en leuk was de  
waarneming van een geelbandspikkeldikkopje (foto). Ondanks de bewolking steeg vandaag de  
 

Adonisblauwtje (Polyommatus bellargus)     Geelbandspikkeldikkopje (Pyrgus sidae) 
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temperatuur wel tot een maximum van ongeveer 28 °C. Hoewel er door de bewolking wellicht wat 
minder vlinders te zien waren, had dit wel een voordeel. Hierdoor bleven de vlinders namelijk 
lekker stilzitten en konden we vaak de boven- én onderkant goed op de foto vastleggen. Toen het 
nog wat donkerder werd onder dreigende onweerswolken sloten de oostelijke pijpbloemvlinders 
zelfs hun vleugels en konden we mooi het verschil tussen het mannetje en vrouwtje zien (foto). 
Vanwege de dreigende wolken waren we rond 16 uur terug bij de auto en om 17:30 uur terug bij 
het hotel om ons op te frissen voor het avondeten. 
 

Mannetje (links) en vrouwtje (rechts) oostelijke pijpbloemvlinder (Zerynthia ceristy) 
 
Dag 4: 7 juni Borislavtsi en Mezek (Half bewolkt af en toe zon matige wind, 25oC) 
Na het ontbijt zijn we met gepakte koffers vertrokken richting het uiterste zuidoosten van Bulgarije. 
Maar voordat we daar aankwamen, hadden we eerst nog twee tussenstops op het programma 
staan. Onze eerste stop is bij Borislavtsi. Langs de weg waren verschillende soorten vlinders te 
zien en al snel was er een uur voorbij. Hier zagen we onze eerste klaverblauwtjes en gewone 
dambordjes.  
 
Onderweg zijn we in een dorpje gestopt voor een kopje koffie. Toen een reisdeelnemer vroeg of ze bij 
de koffie alvast een broodje uit haar lunchpakket mocht eten, kwamen we erachter dat we de 
lunchpakketten vergeten waren. Inmiddels waren we een uur rijden over superslechte wegen 
verwijderd van ons vorige hotel dus teruggaan was geen optie. Gelukkig had het Bulgaarse reisbureau 
connecties in een dorpje verderop en werden daar wat mensen aan het werk gezet om onze 
vervangende lunch klaar te maken. Om de tijd de doden, hebben we weer een prachtig vlinderveldje 
aangedaan. Daar zagen we naast voor ons inmiddels vele bekende soorten ook een vlinderhaft. 

Bruine eikenpage (Satyrium ilicis)       Kleine sleedoornpage (Satyrium acaciae) 
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Na de lunch gingen we naar onze volgende spot. Een toeristische plek met een prachtig 
vlinderveldje. Toen onze Bulgaarse gids zei dat we er waren, was er nergens een veldje te zien. 
Toen bleek dat er bij het dorp meerdere historische attracties waren en dat we bij de verkeerde 
stonden. We zijn toen maar weer in de auto gestapt en zagen langs de weg onze eerste 
koninginnepage. Die hebben we natuurlijk met veel plezier aan de lijst toegevoegd. Even later 
stopten we bij de juiste attracties. Er waren in geen velden of wegen toeristen te zien, maar 
vlinders waren er des te meer. Het begon met onze eerste zekere koningspage en ook zagen we 
de in de Oostelijke Rhodopen schaarse oostelijk tijmblauwtjes. Van die laatste soort hebben we 
zelfs een parend stelletje gezien en ook zagen we hier de enige grote vos van de reis. 
 
Rond 16:30 uur waren we terug bij de auto en hebben we nog even gepauzeerd voordat we aan 
onze autorit naar het hotel begonnen. Rond 18:00 uur waren we in het hotel en om 19:30 uur zaten 
we fris gewassen heerlijk buiten aan het avondeten. Na het eten zijn we nog even naar binnen 
gegaan om bij goed licht de lijst van waarnemingen bij te werken en om de nog ongedefinieerde 
vlinders op te zoeken in de boeken. Nadat de administratie was bijgewerkt bleken we inmiddels op 
55 verschillende soorten te zitten. Dat is toch een mooi resultaat. Daarna zochten we onze kamers 
op voor een welverdiende nachtrust. 
 

 
Parende oostelijke tijmblauwtjes (Pseudophilotes vicrama) 
 
Dag 5: 8 juni Bela Reka vanaf Zhelezari 
Half bewolkt af en toe zon, 20–25oC 
 
’s Morgens vertrokken we naar Zhelezari. Bij dit dorpje houdt de asfaltweg op en nemen we het 
pad het bos in. De tocht gaat naar het zuiden en we hebben vandaag zicht op Griekenland. 
Toen we nog maar net het dorp uitliepen, vlogen de vlinders ons al om de oren. Het was wel even 
studeren op de spikkeldikkopjes. Naast de inmiddels vertrouwde oostelijke kalkgraslanddikkopjes 
zagen we nieuwe soorten zoals het kaasjeskruiddikkopje, oostelijk andoorndikkopje en de 
aardbeivlinder. Ook de lijst met parelmoervlinders konden we gedurende deze wandeling 
uitbreiden met een aantal soorten. Nieuwe soorten waren: de knoopkruidparelmoervlinder en de 
bosrandparelmoervlinder. Op een veldje vol met vlinders zagen we naast de al eerder geziene 
kleine en violette vuurvlinder een mannetje Griekse vuurvlinder. 
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We hadden ons tot doel gesteld om vandaag naar de witte rivier (Bela Reka in het Bulgaars) te 
gaan, maar toen we om half twee nog steeds geen rivier in zicht hadden zijn we maar even gaan 
zitten en hebben we onze snacks opgeknabbeld waarna we besloten om terug te gaan naar de 
auto. Uiteindelijk bleken we veel langer dat gepland onderweg te zijn geweest zodat we pas om 
15:30 uur terug waren bij de auto met het daarin achtergelaten lunchpakket. Samen met een koude 
cola uit een lokaal winkeltje zijn we weer op krachten gekomen. Op de terugweg zagen we nog een 
voor Nederlanders bekende soort, de dagpauwoog. Hierdoor kwam het aantal op deze reis 
geziene soorten uit op 64! 
 
Dag 6: 9 juni Likana, omgeving Ivaylovgrad en Krumovitsa richting Dolna Kula 
(Half bewolkt, af en toe zon en s’ middags een beetje regen. Maximum 25oC) 
 
Nadat we wat inkopen hadden gedaan bij de lokale supermarkt zijn we naar het eerste 
vlinderveldje in de buurt van Ivaylovgrad gegaan. Daar zagen we de inmiddels bekende soorten 
voor deze reis, zoals kaasjeskruiddikkopje, oostelijk kalkgraslanddikkopje en oostelijk tijmblauwtje. 
Daarna volgde een bezoek aan Likana. Dit reservaat ligt tegen de grens met Griekenland aan en 
staat bekend om zijn orchideeën. Voor het eerst gedurende de reis viel hier helaas het aantal 
vlinders wat tegen. Wel hebben we hier de inmiddels bekende vlindersoorten zoals 
witbandzandoog, dambordje en blauwe ijsvogelvlinder gezien. En ook hier zagen we weer de 
prachtige vlinderhaft. In het nabijgelegen dorpje Mandritsa hebben we koffiegedronken en een 
boterham gegeten. Over het dorpsplein vloog de inmiddels bekende oostelijke pijpbloemvlinder. 
Bijzonder was dat op het moment dat de zon doorbrak het ook begon te regenen. Gelukkig zette 
de regen niet door, maar even later was de zon ook weer weg. 
 

 
Rechtsvoor Griekse vuurvlinder (Lycaena ottomana) en linksachter kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas) 
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Blauwe ijsvogelvlinder (Limenitis reducta)                  Vlinderhaften (Libelloides macaronius)(Foto A. Noorlander) 
 
Na de lunch zijn we in de auto gestapt voor een autorit richting Krumovgrad en de gelijknamige 
rivier. Bij Gorna kula hebben we de afslag van de doorgaande weg genomen richting Dolna kula. 
Toen we stopten bij de brug met een prachtig uitzicht over de Krumoviza rivier begon het weer wat 
te regenen. Maar voor we goed en wel een jasje aan konden trekken werd het alweer droog. Toen 
even later de zon ging schijnen werden ook de vlinders weer actief en zijn we een stukje langs de 
weg gaan lopen. Tegen zes uur was het nog steeds mooi weer en vlogen aan alle kanten de 
vlinders ons om de oren. Toch hebben we maar besloten om richting onze volgende 
overnachtingsplek te gaan, want het was nog wel anderhalf uur rijden. Rond 19:00 uur begon het 
onderweg te regenen en daalde de temperatuur geleidelijk naar 18 °C. Om 19:30 uur waren we op 
onze bestemming en om 20:00 uur zaten we aan tafel voor wederom een voedzame maaltijd. 
 
Dag 7: 10 juni Yumruk Skala bij Kaloyantsi (zwaar bewolkt, overdag regen 20oC) 
Toen we na het ontbijt klaar stonden om op pad te gaan (de voorspelling was dat het tot 11 uur 
droog zou blijven) begon het te regenen. Daarom maar besloten om eerst maar eens de vlinderlijst 
bij te werken en de foto’s van de vorige dag uit te zoeken. Rond 11 uur werd het droog en zijn we 
op pad gegaan. Ondanks de regen en de bewolking waren er toch nog aardig wat vlinders te zien. 
Bijkomend voordeel was dat de vlinders niet zo actief waren en daardoor goed te fotograferen en 
determineren waren. Naast de vele tweekleurige parelmoervlinders zagen we ook een 
toortsparelmoervlinder en een grote schaduwzandoog liet zich mooi fotograferen. Een onduidelijk 
witje bleek bij thuiskomst het tweede scheefbloemwitje van de reis te zijn en ook zagen we nog 
twee oostelijk resedawitjes. 
 
Dag 8: 11 juni Kardzhali en Sofia (zwaar bewolkt, overdag regen 20oC) 
Daar waar de reis met prachtig vlinderweer startte eindigde het met regen en onweer. Tijdens onze 
laatste dag hebben we nog wel een paar stops gemaakt in de buurt van Kardzhali, maar dat 
leverde verder niet zoveel vlinders op vanwege het slechte weer. Op de terugweg naar Sofia 
moesten we zelfs de auto aan de kant zetten vanwege een lokale wolkbreuk met als gevolg dat de 
snelweg tijdelijk onbegaanbaar was door het vele water op het wegdek. ’s Middags hebben we 
genoten van een citytour door Sofia en na het eten zijn we in het hotel gaan slapen voor ons 
laatste nachtje in Bulgarije. 
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Twee kleurige parelmoer (Melitaea didyma)        Toortsparelmoer (Melitaea trivia) 
 
Dag 9: 12 juni Sofia - Amsterdam 
Vandaag stond de wekker al vroeg omdat we ons om 5 uur moesten melden op het vliegveld in 
Sofia. Voordeel van dit vroege uur was wel dat we geen last hadden van files. Alles verliep hier 
vlotjes en om 9:00 uur Nederlandse tijd zijn we het vliegtuig uitgestapt en ging iedereen weer naar 
huis. Graag wil ik de deelnemers bedanken dat ze met mij op reis zijn geweest en hopelijk tot ziens 
op een volgende reis. 
 
Fokko Erhart 
18 juli 2022 
 

 
Oostelijk kalkgraslanddikkopje (Spialia orbifer) 
 
© Copyright tekst & foto’s: Fokko Erhart / wildernisfoto.nl 
Niets uit dit document mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van GRAZER Reizen.  
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GRAZER Reizen is een bedrijf van Fokko Erhart. Naast zijn werk als natuurbeheerder organiseert 
hij (sinds 2006) kleinschalige volledig verzorgde natuurreizen. Tijdens deze reizen ligt de focus op 
het op een ontspannen manier bezoeken van de mooiste plekken. Ze komen voort uit 
enthousiasme voor de streek en zijn gebaseerd op veldbezoeken met lokale deskundigen. 
Iedereen is welkom! Kijk voor meer informatie op: www.grazer-reizen.nl 
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