REISVERSLAG KNNV NATUURREIS BULGARIJE, ZUIDELIJKE RHODOPEN,
30 MEI T/M 7 JUNI 2019
Deelnemers:
Aad van Gelswijk, Dory Abrahamse, Mike en Tineke Hirschler, Francien Karsten, Jeanne Kuijper, Joop
de Wit, Rudolf en Tineke Schwab, Jitske Wedman, Sjef van Beek, Walter Murman, Peter Pfaff, Hans
Boekhout,
Reisleider: Fokko Erhart, bijgestaan door de plaatselijke gids Ivo.

Opmaak: Mike Hirschler

Dag 1, 30 mei, heenweg
De bekende reisdag: auto/trein, vliegtuig, kennismaking op het vliegveld met
onze reisleider Fokko en enkelen uit de groep, dan 2,30 uur vliegen en 4 uur
rijden in de 2 busjes. Op het vliegveld worden we opgewacht door Ivo, onze
plaatselijke gids, aardige vent. Onderweg een ijsjesstop en we kunnen even
de benen strekken. We hebben inmiddels allemaal kennis gemaakt. Onderweg
zien we huiszwaluw, boerenzwaluw, buizerd, grauwe gors, ekster, bonte kraai.
Tegen 7uur leggen we aan bij het mooie familiehotel Hefes nabij het dorpje
Kralevo in de Oostelijke Rhodopen. Het was blijkbaar even een dingetje om de
kamers te regelen. Buiten horen en zien we een grote groep huiszwaluwen die
tegen het dak hun nesten hebben en in de verte koeren 2 zomertortels, waarvan we er eentje kunnen zien. Het eten is veel en erg goed, het wordt al snel
gezellig aan tafel, we kunnen elkaar goed hebben, dat is al duidelijk. Tegen 23
uur liggen we er in. Het is echt bloedheet in de kamers. Dat wordt een lekker
nachtje, helemaal met het luidruchtige publiek onder ons raam op het terras.
Mike

familiehotel Hefes

Fokko’s eerste ‘speech’ en een
eerste Bulgaars diner

Dag 2, 31 mei, de Ardarivier, een gierencentrum en een esculaapslang.
Toch nog heel lekker geslapen, ondanks de warmte en het lawaai. Vanochtend knisperde het van de huiszwaluwen voor het hotel. Bij het hotel zit een keizersmantel bij de deur, zomertortels koeren overal. Het is
prachtig weer! Grauwe gorzen horen we ook en we zien ortolaan, koekoek man en vrouw, roodstuitzwaluw, grauwe klauwieren. Het ontbijt is goed. Ze hebben iets gebakken en met aardbeienjam is dat erg lekker.

Vallei van de Arda

Isabeltapuit in echte Christusdoorn

We reden naar een plek waar schreeuwarend te zien moest zijn; er loopt een bergrug waar 3 paar moet
zitten. Terwijl we naar een Isabeltapuit keken riep Ivo “schreeuwarend” en daar ging ie, ver weg, maar
toch. Altijd leuk voor een gids als hij iets wat beloofd is kan laten zien! Het is een prachtige omgeving.
We bezoeken een groeve waar bijeneters zitten, zien en horen er ook Zwartkopgors en in de verte schalt
een koekoek door het dal. Wielewaal. Een Steenuil ontdekken we tijdens het rijden op de schoorsteen van
een verlaten huisje. Als we er even stoppen zitten er ook gewone tapuit man en vrouw. Kuifleeuweriken
lopen op de weg. Nachtegalen zitten hier overal. Gewone ooievaar is hier redelijk zeldzaam, één paar per
dorp begrijpen we? In de verte vliegt een buizerd met een slang in de poten en we zien nb. een schreeuwarend in een boom! Zelfs Ivo heeft dat nog nooit gezien. Het landschap is ruig, arm en grotendeels verlaten. Water kopen we bij een café, daar is ook internet. Even voorbij een oude brug is het beloofde gierencentrum, waar we aan de koffie gaan. We horen er de Balkanbergfluiter en boomkikkers.

Herman’s schildpad

scheltopusik

Op zoek naar gieren en gorzen

Op het gebouw zit de rups van een plakker en er vliegt een keizersmantel. Vanaf de brug zien we even
later vale gieren in de rotsen. Dit is het laatste originele deel van de Ardarivier, verder zijn er overal stuwmeren. Kortsnavelboomkruiper. Een Oostelijke vale spotvogel zingt in de wilgenstruiken onder de brug. Er
schijnt er ongeveer 1 per 100 meter te zitten. Witte kwik bij de rivier, vink. We rijden naar onze lunchplek
langs de rivier de Arda. Het is heel ruig hier, terwijl we slechts 150 m hoog zitten, maar het lijkt of je middenin het hooggebergte bent. Onderweg doen we nog wel een stop om gieren te zien en ortolaan te zien
en te horen. We gaan aan de wandel tot de lunchplek, de gidsen rijden de busjes erheen. Al lopend
vinden we een dode zandboa (zeldzaam), zien en
horen we cirlgors, roodstuitzwaluwen, 3 zwarte ooievaars ver weg in de rivier, een zingende blauwe rotslijster, rotszwaluwen en een vale gier met jong. Ook
vliegt er een oostelijke pijpbloemvlinder.
De lunch is vlak aan de oever van de Arda, een erg
mooie plek! Er breekt een koor uit van groene kikkers
en op de zandbank in de binnenbocht staan vier
koeien te mijmeren. Hier groeit overal de Echte
christusdoorn, er loopt een Hermans landschildpad
op het weggetje en overal zijn de onafscheidelijke
nachtegalen. Vlak voor vertrek nog een wespendief.

Balkanesdoorn, Acer hyrcanum

Montpellier esdoorn, Acer monspessulanum Digitalis lanata

We gaan terug naar het gierencentrum en maken een wandeling steil omhoog. Aan het begin zit er vlakbij
het gebouw een mooie man oostelijke smaragdhagedis en eenmaal boven gekomen ontdekken we een
vrouwtje ervan dat tegen een boom aanzit. Ze laat zich goed fotograferen. De Griekse wimpelstaart die
we er aantreffen lijkt op een libel, maar wat een fijn gebouwd diertje! Op de top is ook het voormalige gierenrestaurant, een houten hut van waaruit je de gieren kon zien bij de kadavers er tegenover.

Griekse wimpelstaart, Nemoptera coa

Esculaapslang, Zamenis longissimus

Enkele bomen die hier te vinden zijn: Fraxinus ornis of Pluimes, terebint,
Hongaarse eik, de moseik of Turkse eik en de Oosterse haagbeuk
(Oriental hornbeam). Overal zijn bremrapen te vinden. Op de moseik zitten mooie ‘harige’ gallen.
Het begint te onweren, er vallen enkele regendruppels en we lopen terug
naar de auto’s. Onderweg ziet het geel van de euphorbia’s. We drinken
oostelijke smaragdhagedis, Lacerta
nog wat bij het gierenstation. Er blijkt een Esculaapslang te liggen, een
viridis
mooi lang dier, die niet zomaar weggaat als we hem komen bekijken.
Even later komt Ivo hem even showen, waarna hij terug mag naar zijn plek in het bos.
Verder passeren vandaag nog de Lysimachia atropurpurea (Rode wederik), nog een scheltopusik, de
Snow pear en de Olive-leaf pear, roodkopklauwieren, veldleeuwerik, schreeuwarend en hop. Het onweert
ver weg boven de bergen en we zien een regenboog. We zoeken nog naar de orpheus grasmus, maar
zonder resultaat. Het betrekt steeds meer en het onweer knettert boven de bergen. We rijden naar het
hotel in het dorpje Madzharovo. Daar wacht een zekere Betty op ons. Zij praat Engels wat de communicatie toch wel makkelijker maakt dan wanneer Ivo steeds moet vertalen. We worden verdeeld over verschillende onderkomens in het hotel en een deel slaapt thuis bij Ivo, die hier blijkbaar in de buurt woont.
Het avondeten is een keur aan eigen gekweekte salades, verder rijst met rundvlees voor de vleeseters en
de vegetariërs kregen uiteraard wat anders. Het
is mooi ingericht. Voor mijn etikettenhobby vind ik
hier zomaar een prachtig etiket met een Keizerarend er op; ook leuk! Een soort slivovitsj, 50%,
gaat er daarna ook goed in. Vandaag zijn er 57
vogelsoorten gezien, maar ook de Oostelijke
smaragdhagedis, man en vrouw, een dode scheltopusik, een dode zandboa en heel veel soorten
bloemen en bomen. Voor ieder wat wils dus.
Mike

Dag 3, 1 juni, verdwaald
Vandaag gaan 9 mensen een lange wandeltocht maken over de Momina Skalaberg. De anderen houden
het dichter bij huis en gaan vlinderen en plantjes kijken bij de rivier. We doen een wisseltruc om auto’s en
mensen weg te brengen. De loopgroep wacht op Fokko midden in het dorp Madzharovo. Daar staan vele
huizenblokken van 3 verdiepingen hoog en 5 woningen breed, maar ze zijn maar deels bewoond. In een
van de blokken wonen mensen op een middenetage terwijl bij de verdiepingen er onder en er boven de
ramen eruit zijn. Daar hebben wind, kou en regen vrij spel. Sommige woninkjes hebben de buitenmuur
mooi geschilderd en er is zelfs eentje belegd met tegels tegen de muur, maar de zijn omgeven door krotten. Veel huizenblokken staan helemaal leeg. Het is er zo armetierig, niet te filmen! Even verderop staat Paradise hotel, waar ik
10 jaar geleden eens geweest ben. We zien ondertussen putter,
horen nachtegaal en huismussen hebben er vrij spel, evenals
veel zwaluwen. De balkanvorm van de kleine ijsvogel (vlinder)
wordt gezien en een prachtige bidsprinkhaan.
Om 10.20 starten we de berg op o.l.v. Fokko. Het is heerlijk warm
en het gaat al snel steil omhoog. We worden uitgeleide gedaan
door een koor van blaffende honden. We volgen heel oude witgeelwitte tekens op bomen. Ivo zegt ons te letten op steenarend.
zwartkop, grauwe klauwieren, onze eerste roodborst, cirlgors,
grote bonte specht. Een discussie over wat we horen, Balkanbergfluiter en cirlgors, wordt pas later beslist in het voordeel van
de eerste als we een echte cirlgors horen en zien. Boven ons horen we een buizerd miauwen, die blijkt in
gevecht te zijn met een 3-de kj steenarend! Niet veel later horen we weer een buizerd, kijken omhoog en
zien er twee die achter een volwassen steenarend aanzitten. Boomklever. Als we even stoppen voor de
lunch, het is 12.30, is het 27 graden in de schaduw! Na een flinke klauterpartij, we zien al tijden geen tekens meer, komen we eindelijk weer op iets wat een pad lijkt, als er überhaupt al sprake was van een pad!
We kijken neer op Madzharovo en krijgen uitleg van Fokko over dit voormalige mijnstadje. Hier woonden
ooit meer dan 3000 mensen, alle werkzaam in de mijnbouw. De mensen werden gedwongen hier te gaan
wonen en hun eigen woningen werden vernield. Dat verhaal heb ik meer gehoord, en de restanten ervan
gezien, in enkele voormalige Russische landen. Je ziet waar ze gegraven hebben in de bergen tegenover
ons, op zoek naar diverse soorten metalen. Het is net alsof er op de hellingen een grote mol bezig is geweest. We vinden een vr. vink op haar nest en zien een mooie oostelijk smaragdhagedis en een ortolaan
zingt in boom. Na drie uur steil klimmen en vooral veel iets zoeken dat op een pad lijkt, komen we weer
ergens op een echt pad. We zijn inmiddels twee keer verdwaald en zoeken ons al klauterend en door bosjes wringend een weg. Helaas voor hen die een korte broek aan hebben, die zien er niet uit!

Oostelijk marmerwitje, Euchloe ausonia

Om 13.50 uur en op slechts 740 m. hoogte staan we op het hoogste punt bij een oude graftombe uit de
Tracische tijd. Hier houden we halt om te eten en te drinken. Vlakbij is een prachtige weide met een ongekende bloemenpracht. Ook veel vlinders, met o.a. oostelijk marmerwitje (resedawitje komt hier niet voor)
en de koninginnenpage.
Om 14.15 toch maar weer naar beneden en al snel vinden we een parelamaniet en een eekhoorntjesbrood. Die had ik in de droogte hierboven niet zo snel verwacht en zeker niet in dit jaargetijde. Verderop
zien en horen we zwarte specht en we komen alweer langs een mooie bloemenweide. Daar zit een joekel
van een bruine sprinkhaan, de zwarte grote sprinkhaan (Bradyporus dasypterus), een knaap! Om 15 uur
beginnen we pas echt aan de afdaling. Fokko zegt dat het 2 uur lopen is, langzaam naar beneden en dan
nog 2 uur steil naar beneden. Aangezien er over 2 uur slecht weer is voorspeld, wordt het nu interessant
of we het droog gaan halen. Ergens in het bos vinden we een ‘sarapan’, een stenen pan die gemaakt is
door de Thraciërs en die waarschijnlijk gebruikt is bij het wijn maken.
Om 15.45 drinken we helder water uit een bron, ook even de gezichten verfrissen, dat kan geen kwaad.
En voort gaat het, we zijn er nog lang niet. Het gaat dwars door de bosjes, een keer steil omlaag en omhoog door een ravijntje, etc.. Ik loop op een gegeven vooraan en stop voor een veld waar een enorm
zoemconcert van insecten plaatsvindt. Naarmate we weer verder naar beneden komen horen we ook
steeds meer nachtegalen. Ook ergens een boomleeuwerik. Om 17.30 zijn we na een barre tocht terug bij
de bus, sneller dan verwacht. En het regent nog steeds niet! We rijden naar het dorp en nemen bij een
van de drie cafeetjes een drankje, met chips. Om 18.30 zijn we terug bij het hotel en kunnen we onder de
douche. Wat een dag! Avondeten doen we bij het gierenstation. Vooraf een traditionele groenteschotel
van tomaat, komkommer en geitenkaas; echt lekker, vind ik. De vegetariërs kregen daarna hetzelfde als
de niet vegetariërs, maar dan zonder vlees, een soort aardappelsoep met stukken aardappel en groenten
erin. Ook weer lekker. IJs toe. Ondertussen worden de biertjes geprobeerd en de wijnen. Ik heb alweer
een keizerarend op het etiket! ’s Nachts horen we nog de dwergooruil.
Mike

Dag 3, 1 juni, vervolg, verdwaald? Wij niet!
Vandaag wordt onze groep gesplitst. De diehards gaan een fikse wandeling maken en de anderen (we
zijn met 6) houden het eenvoudig en laag bij de grond. Er moet ook nog geld gehaald worden. We struinen op een strandje bij de rivier de Arda en lopen naar de brug bij het Vulturecentrum bij Madzharovo. We
horen volop nachtegalen, een Syrische bonte specht, er worden foto’s gemaakt en vlinders gedetermineerd. We zien roodstuitzwaluwen en drinken uiteindelijk koffie bij een eenvoudig verkooppunt waar ook
enkele vissers zijn neergestreken. Onze gids komt ons weer halen met de bus voor het vervolg van onze
wandeling op een kwartiertje rijden van deze plek, Borislavtsi geheten. We eten er onze lunch en horen
intussen leeuweriken en een sperwergrasmus. Het is intussen behoorlijk warm geworden, maar in het wijde landschap bij het water is het goed uit te houden. Terug op het terras bij het Vulturecentrum horen we
de belevenissen van de stoere bergwandelaars.
Francien

Dag 4, 2 juni, rondom het stuwmeer van Studen Kladenets
’s Morgens na het ontbijt (yoghurt, honing, gebakken ei, gekookt ei, honing, etc., erg goed verzorgd) moeten we de koffers pakken waarna we richting Studen Kladenets (is: “koude bron”), aan de rivier de Arda,
vertrekken. Voor vertrek scoren we al steenuil, grauwe gors, vale gier en veldleeuwerik. Bij vertrek wordt
een flinke groep vale gieren gezien (houden die ons in de gaten omdat we net een heel goed ontbijt hebben gehad?). Onderweg langs weilanden zien we grauwe klauwier, roodkopklauwier en klapekster, die
hun aanwezigheid al verraadden door een aan prikkeldraad gespietste sprinkhaan die we langs de weg
aantroffen. Er zitten hier zo’n 10 paar grauwe klauwieren in het gebied vertelt Fokko.

Roomvlek, Arctia villica

We kopen weer water bij de winkel waar we eerder waren, gaan kijken bij een ooievaarsnest en daar nestelt inderdaad Spaanse mus onderin.
De eerste stop langs een rivier levert veel rommel en weinig natuur op, maar wel een oostelijke vale spotvogel en een groene specht. De tweede stop is langs de weg bij de stuwdam (de Studen Kladenetsdam).
Vanuit dat punt kunnen het nest van een aasgieren-familie zien, bijzonder! Van dit paar is het mannetje 30
jaar geleden gezenderd. Hij schijnt in Sudan te overwinteren. Langs de vangrail groeit cypreswolfsmelk
waarop de vrij forse rups van de wolfsmelkpijlstaartvlinder wordt gevonden. We zien daar ook een zwartkopgors en er vliegt een zwarte wouw over.

Wolfsmelkpijlstaart, Hyles euphorbiae

De derde stop is een heel mooi gebied langs de Arda, waar we met fraai uitzicht en met het geluid van
bijeneters, wielewalen en nachtegalen onze meegebrachte lunch verorberen. In de verte is een arendbuizerd op het nest te zien (mét jong), hoog tussen de rotsen. Na de lunch hebben we tijd genoeg om rond te
kijken langs de rivierbedding in deze mooie omgeving. Aan de oever van de rivier staat blauwe bremraap
(groeit op alsem-soorten). Iemand meldt de oostelijke pijpbloemvlinder te hebben gezien en een ander 2
baltsende scharrelaars.
De plek die we vervolgens bezoeken heeft flinke open velden tussen bebossing met hier en daar mooie
rotsformaties. De groep zwermt uit en van tijd tot tijd komen we elkaar weer tegen.
Waarnemingen van mijzelf:

er liggen uitwerpselen van ezels of paarden waar mestkevers bezig zijn die tot balletjes om te vormen voor hun nageslacht;

op vrij hoge distels zitten distelboktorren;

in struiken groeien mooie klokvormige, donkerpaarse clematissen;

en onder een steen huist een springspinnetje, de vuurspringer

distelboktor, Agapanthia villosoviridescens

Op enkele plaatsen komen we flinke exemplaren van de Griekse landschildpad (Testudo hermanni) tegen
en ik fotografeer nog een bijzondere en mooie vlinder, die typisch voor Zuidoost Europa is: de grote schaduwzandoog (Kirina roxelana).

grote schaduwzandoog (Kirina roxelana)

De vogelaars ontdekken de blauwe rotslijster en ook de Balkan gele kwikstaart wordt gezien.
Onderweg naar het hotel gaan we bij een recent ontdekt Tracisch graf kijken en lopen daarbij langs een
bloemrijk graslandje met onder andere wilde weit (bremraap-familie). Ook groeit er Trifolium angustifolia
(klaverfamilie) met daarop een Icarusblauwtje. Blijkbaar laten de boeren hier zeker 10 meter naast hun
akker ongemoeid omdat het toch geen zin heeft het in te zaaien. Dát hebben we in NL nodig! Op de terugweg turven we nog grasmus, nog meer wielewalen en we horen een kwartel in de verte.
Vrij laat in de middag komen we aan bij het Arda-hotel met een fraai terras waarop zich na het douchen al
snel een flinke groep vormt met elk een biertje. Het eten was heel goed (een enorme berg salade, daarna
een giga lap vlees met patat frites en de vega’s krijgen twee plakken gepaneerde en gebakken kaas. Ook
niet slecht!) en werd afgesloten met een conference door Walter in “hoog-Zeeuws” dialect. Of de goede
witte wijn daarbij hielp is niet onomstotelijk vastgesteld. Het was een heel mooie en interessante dag!
Joop

Dag 5, 3 juni, over aasgieren, roofvogels, rare gaten en veel nieuwe vlinders.
Het is bewolkt en windstil. Nb: de lunchpakketten zijn elke dag hetzelfde: een sandwich van 2 plakken witbrood met daartussen ham en kaas. Dit keer zijn het wel hele dikke plakken! Direct na het ontbijt worden
we opgewacht door 3 jongelui die van de BSPB zijn, de Bulgaarse vogelbescherming. Om negen uur vanuit ons hotel Perpera in Cherkovishte op weg gegaan. De drie mannen reden voor ons uit. Ze gaven daarna in uitstekend Engels uitleg over hun werk met de aasgier. Het aantal aasgieren neemt al jaren af in de
regio, ook in Griekenland en Turkije. Er zijn meerdere oorzaken voor, zoals afschieten, vergiftigde prooidieren en voedselaanbod. In heel Bulgarije zijn er nog 26 paar waarvan 20 paar in de Rhodopen. De vogelbescherming doet aan nestbescherming en aan onderzoek over de levensloop van de vogels is. Ze
werken daarvoor met gezichtsherkenning, ieder dier heeft nl. een uniek patroon van vlekken en strepen op
het kale deel van de kop. Ze ringen de vogels niet omdat men in Afrika een geringde vogel eerder afschiet
(vanwege vermoedens van spionage en meer van dergelijke onzin). De nesten worden gemonitord door
middel van een wildcamera. Vanaf de plek waar we staan zien we een aasgier op het nest zitten en je ziet
de camera met antenne er naast hangen. Voor meer over de aasgieren: zie het projectverslag van Fokko.
Over ons heen passeren een wespendief, zwarte ooievaar en kleine zilverreiger.

Na de uitleg en het bekijken van het nest reden we een klein
stukje verder om naar de onverklaarbare trapeziumvormige
gaten van de Thraciërs te kijken die in de rotsen zijn uitgehouwen. We staan met elkaar te redeneren wat het geweest
kan zijn. Iedereen én niemand heeft gelijk. Nog een autominuut verderop startten we met de wandeling langs de Arda.
We zien de eerste orchissen: bijenorchissen en hondskruid.
Iedereen gaat op de hurken.
Om 10.45 u gaan we aan de wandel door de uiterwaarden
van de Arda en de Krumovice (die nu droog is en in de Arda
uitkomt). De temperatuur is heerlijk voor een wandeling.
We lopen over een onverhard pad met de rivier rechts van
ons. Er zijn niet veel vogels behalve nachtegalen. Aan bloemen niets bijzonders. Het gaat wat spetteren. Bij de rivier
toch nog enkele kleine plevieren, er komen rotszwaluwen
drinken en er vliegt een ijsvogel langs. Er staat hier muisdoorn met mooie rode bessen erin. Een Balkan
gele kwik laat zich mooi zien aan de overkant van het water. We zoeken Tineke, Walter en Joop die vooruitgelopen zijn en vinden 2 rouwmezen. Als we bij een open vlakte met populieren komen zien we mooie
baltsvlucht van een scharrelaar, dat zijn ware vliegkunstenaars! Even verderop nemen we een lunchpauze
in een populierenbosje. Het is rond 12.30 uur en het wordt al snel weer droog. We zien bijeneters, een
hop, de Russische kauw en een groep van rond de 20 ooievaars zweeft rustig door het dal verderop. Als
even later de zon gaat schijnen komen ook de roofvogels: drie slangenarenden, een arendbuizerd, dwergarend en aasgier in de lucht. Bij het eindpunt
van de wandeling zien we eerst een
boomvalk overvliegen, dan een eleonora’svalk in een boom aan de overzijde van de rivier zitten die zich goed
laat bekijken. En alsof het niet op kan
ontdekt Ivo een balkansperwer op het
nest. Terwijl de aandacht daarop gericht is komt Rudolf aanzetten met
een reusachtige wesp met vier grote
gele vlekken, een Mammoetwesp, de
Megascolia maculata flavifrons.

De terugtocht verliep heel wat sneller. Op de terugweg nog een gewone buizerd. Veel vlinders in tegenstelling tot tijdens de bewolkte ochtend. De voorhoede was ruim voor drie uur terug bij de auto. We hoorden een kikker roepen, dachten we. Maar het bleek de geelbuikvuurpad in een bron langs de weg. We
gingen lekker in de schaduw zitten wachten op de achterblijvers in een soort islamitisch kapelletje.
Nadat iedereen terug was reden we naar het Ardahotel voor een drankje. We zaten in een open prieel
met een lekker windje. Dit is ook een hotel met zwembad. De Bulgaren doen blijkbaar aan zwembadtoerisme, hangen, drinken, eten de hele dag er omheen en doen verder geen stap buiten het complex. Rudolf en Tineke determineerden een drietal vlindersoorten, o.a. de witbandzandoog. Om 16.15 uur op weg
naar onze eindbestemming, het stadje Ivaylovgrad. De weg erheen is verschrikkelijk slecht en we hotsen
en botsen erover. Na een klein uur door een -qua menselijke activiteit- leeg gebied te zijn gereden, stoppen we om een Thraciese graftombe ofwel dolmen te bekijken. Dit is qua vorm een ander graf dan dat
van gisteren. Het is een erg lang ding met een ingang, een tussenkamer en het graf zelf. Fokko vertelt er
wat over. Op het veld rondom staat een keur aan bloemen. Mooie felroze anjers, geel duizendblad, serapia’s en veel vogelmelk. Als we weer bijna instappen meldt Fokko dat er aan de overkant Anacampis
laxiflora ofwel IJle moerasorchis staat. Iedereen dook de berm en vervolgens het veld in om foto’s te nemen; er staan er vele honderden. Ze blijven zo lang weg dat het lijkt alsof elke bloem apart op de foto
komt. Sommigen zijn in het hoge gras niet eens meer te zien! Rudolf vangt een soort bruine eikenpage en
de toortsparelmoervlinder.
En toen waren we zomaar 20 min. verder. Om iets over 19 uur zijn we bij ons hotel in Ivaylovgrad hotel
Armira. Het ligt midden in een stadje en het ziet er erg gezellig uit. Dit keer pas om 20 uur aan tafel. We
eten buiten op een sfeervolle binnenplaats. Voor de verandering kregen we coleslaw. Het hoofdgerecht is
niet echt definieerbaar: een groentemix met stukjes vlees. Daarna een enorm groot stuk cake toe, mierzoet, maar verder smakeloos. Fokko licht het programma van morgen toe. Nadat de meesten naar bed
zijn blijven we met een man of zes nog even wat drinken. En om 22.15 uur sluiten we de boel. Morgen al
om 6 uur op om vogels te gaan kijken. Dat is andere koek!
Tineke H.
toortsparelmoervlinder, Melitaea trivia

eleonora’s valk

Dag 6, 4 juni, over een bijzondere boom, door een rivier en een BBQ
Weer: halfbewolkt, tussen 27ºC en 32ºC, in de middag een spetter regen en in de avond dreigend onweer,
weinig wind.
Route: Ivaylovgrad – Likana reservaat (kalkgrasland) - rivier Bela Reka – Mandritsa – Ivaylovgrad
Een kleine groep (4 personen) is vroeg uit de veren voor een ochtendwandeling over de ‘bergweiden’ en
bossen, net buiten de stad. We lopen het hotel uit en na een paar straten staan we in de natuur. Het is een
prachtige wandeling, want de ochtendzon kleurt de hoge wolken in allerlei kleuren rood en oranje. Tussen
de wolken door komen zonnestralen die ons, vanuit prachtige lichtvensters, de weg lijken te wijzen naar de
mooiste plekken op de helling. Putters, groenlingen en grauwe gors zingen het hoogste lied en onophoudelijk horen we de wielewaal en de hop met kenmerkende zang.
Na een stevig ontbijt met gebakken wentelteefjes en eigengemaakte jam, gaan we op pad op zoek naar
zeldzame bloemen en vlinders in de kalkgraslandjes in de omgeving. We maken waar nodig een tussenstop om even een foto te maken of te genieten van een bijzondere soort vogel, die door Ivo met enthousiasme wordt aangewezen.

Vlinderhaft, Libelloides macaronius

Volgens het programma bezoeken we het Likana-reservaat: graslandgebieden die vol staan met bloeiende
planten die bij ons allang tot het verleden behoren. Akkerkruiden, orchideeën (sniporchis, hondskruid, ijle
moerasorchis, bokkenorchis, etc.) en een overdaad aan vlinders, teveel om direct op naam te krijgen.

Witbandzandoog, Brintesia
circe

Fokko leidt ons naar een
speciale boom: de Eriolobus
trilobatus (een Rosaceae)
ook wel de Malus trilobata genoemd, die op slechts
enkele plaatsen op de Balkan voorkomt. Hoewel deze
boom niet in zo’n hele goede staat verkeert, blijft het
een bijzondere boom, die
zeker een goede bescherming verdient.

Over landelijke ‘landbouwwegen’ rijden we door het glooiende heuvellandschap van de Rhodopen en
stoppen een paar keer om de ‘Griekse spotvogel’ te horen en zo mogelijk op de foto te krijgen. Met de
vale spotvogel, die wat harder zingt lukt dat fotograferen goed, maar de ‘Griekse’ blijft een mysterie. Op
naar de witte rivier (Bela Reka) waar we stoppen bij een dorpje om de auto’s te parkeren en we lopen
naar een doorwaadbare plaats van de rivier.
We moeten te voet deze rivier oversteken en dat is voor enkelen een verrassing en best spannend. De
stenen zijn glad en door het stromende water ook niet goed te zien. Maar met hulp van enkele stoere
mannen komt eenieder toch aan de overkant en volgt er een wandeling van een kilometer langs de bedding van deze prachtige rivier.

Op enig moment zien we in een idyllische omgeving een barbecueplaats ingericht waar Thodor al enig tijd
bezig is om de BBQ op te stoken. Thodor heeft een uitgebreide lunch verzorgd: heerlijke karbonaden en
Bulgaarse worst, feta, kaas, brood, tomaten en olijven. Iedereen geniet er zichtbaar van.
Voor en na de BBQ genieten we van de libellen, vlinders en er is zelfs één persoon (Fokko) die een frisse
duik in de rivier neemt. In de middag gaan we weer langs de rivier terug. Enkele groepsleden die wat
slechter ter been zijn, gaan met Thodor in de auto terug.

Thodor woont in Mandritse waar hij een hotel en café heeft. We gaan hier nog langs en drinken daar ook
wat. Ondertussen kunnen we ook het dorp bekijken. We verwonderen ons over de slechte staat van de
meeste huizen. Het dorp is grotendeels onbewoond en alleen enkele woningen van de Albanezen krijgen
een opknapbeurt.
We gebruiken de avondmaaltijd buiten op het terras van het
hotel in Ivaylovgrad. De temperatuur laat het toe om tot laat
in de avond buiten te zitten. Fokko vertelt de plannen voor
de komende dag en geeft alvast aan dat we morgen afscheid nemen van onze supergoede vogelgids Ivo.
De dwergooruiltjes laten een vrolijk geplop horen….
Aad van Gelswijk en Dory Abrahamse

Dag 7, 5 juni
Op het gebruikelijke tijdstip van 7.00 uur gaat mijn wekker af. Vandaag wordt onze laatste volle dag in de
oostelijke Rhodopen. Na een prima ontbijt in ons hotel in de plaats Ivaylovgrad, vertrekken we klokslag
9.00 uur richting het noorden. We zitten dicht tegen de grenzen - het drielandenpunt - van Turkije en Griekenland aan. Talloze keren zien we dan ook een voertuig van de grenspolitie die ons passeert of op een
parkeerplaats staat opgesteld. Kennelijk is verscherpt toezicht hier gewenst.

Nabij het dorp Mezek bezoeken we een Thracisch graf (10 km oostelijk van Svilengrad). Dit graf wordt beschouwd als de grootste en meest indrukwekkende in zijn soort. Het graf dateert uit de periode van 3e tot
4e eeuw voor Christus en is volledig bewaard gebleven in zijn oorspronkelijke vorm. We parkeren onze
busjes op een grote maar overigens geheel lege parkeerplaats. De kaartjes worden centraal gekocht en
gezamenlijk wandelen we naar een museale tombe. De totale lengte is 32 m waarvan de eerste 20 m bestaat uit één lange toegangsgang. Het laatste deel is verdeeld in twee rechthoekige kamers en één ronde
kamer. In het graf zijn unieke artefacten ontdekt, waaronder voorwerpen gemaakt van brons, ijzer, glas en
goud. Archeologen ontdekten fijne sieraden en zilveren munten die dateren uit de tijd van Alexander de
Grote. Onderzoek heeft aangetoond dat het graf waarschijnlijk toebehoorde tot een oude heerser. Wetenschappers vonden een borstplaat, kleischotels, een bronzen kroonluchter en beeldjes. Een van de meest
interessante items is een beeldje van een bronzen zwijn dat dateert uit de tweede helft van de 4e eeuw
voor Christus. Jagen werd in die tijd beschouwd als een aristocratische activiteit en de jacht op zwijnen
werd als goddelijk gezien. Later treffen we in het nabij gelegen dorp Mezek op het dorpsplein een kopie
van dit kenmerkende beeld aan.

Heel fraai zo'n graf, maar uiteindelijk trekt de fraaie bloemrijke omgeving natuurlijk ook de aandacht van
ons KNNV ers. Opvallend zijn hier de vele 10-tallen, waarschijnlijk zelfs honderden Witbandzandogen.
Fotografen onder ons doen verwoede pogingen deze nooit stil zittende vlinders vast te leggen. Het lukt
nauwelijks en als ze al gaan zitten sluiten ze onmiddellijk hun vleugels en zijn ze nauwelijks meer zichtbaar vanwege de schutkleuren aan de onderzijde van de dichtgevouwen vleugels.
Na bezoek aan het graf en de directe omgeving, rijden we naar het dorp Mezek. We drinken hier koffie bij
het 'dorpscafé'. Aansluitend maken we een forse autorit richting het dorpje Gnyazdovo bij het stuwmeer
van Studen Kladenets. Onderweg hier naartoe maken we enkele korte stops om leuke gebiedjes te bekijken. Zo stoppen we kort bij een fraaie poel die langs de weg ligt. We spotten hier de grote karekiet, oeverlibellen en de Syberische bonte specht. De otter is hier in het verleden waargenomen.

Rond 13.00 uur arriveren wij in het dorp en gebruiken we in
de tuin van Michaela - de compagnon van Fokko Erhart - een
uitgebreide luch. In de bergen begint het te rommelen en donkere wolken voegen zich samen. Juist op dat moment willen
wij de oversteek maken naar het "Studen Kladenets game
reserve", dat op de zuidelijke oever van het Studen Kladenets
-reservoir ligt. Gelukkig blijft het bij dreigende luchten en komt
het nauwelijks tot nattigheid, laat staan omweer. Met twee aan
elkaar gekoppelde bootjes - een wat vreemde constructie bereiken we dan ook veilig de overkant. Het Studen Kladenets
-reservoir zelf is het op twee na grootste stuwmeer in Bulgarije en ligt aan de rivier de Arda. Het heeft lengte van maar
liefst 29 kilometer en een breedte van gemiddeld 1,5 km.

Nadat we op de oever hebben aangelegd, splitsen we ons in een groep voor een korte wandeling en een
groep voor een wat langere wandeling. Het reservaat is beroemd om zijn enorme bevolking van damherten, maar er leven ook edelherten, reeën, Europese bizons, otters, wilde zwijnen, wilde paarden en vele
andere soorten. Het gebied staat ook bekend om zijn populatie wolven. Al die dieren worden toch kennelijk vooral vanuit jacht optiek beheerd. De graslanden zijn hier tot op de kale bodem afgevreten, het wild
wordt er veelvuldig bijgevoerd en de wolf door jacht gereguleerd. Op diverse plaatsen staan hoogzitten
ten behoeve van de jagers. Het afschieten van wild komt wel erg eenvoudig over met al die jachthutten en
voederplekken. Wandelend over de heuvels genieten we van een spectaculair uitzicht over het meer. Dat
is gelukkig mooi, want aan ons KNNV-ers is dit 'jachtgeweld' niet echt besteed. Onderweg eten we de
meegebrachte maaltijd in de avondzon.

Oostelijke smaragdhagedis, man, Lacerta viridis

Damherten, Dama dama

korthoornkoe

Keurig op tijd zijn we weer op de plaats waar de bootjes ons later op het afgesproken tijdstip op komen
halen. Eerst worden we nog door de directeur van de lokale jachtclub uitgenodigd voor een kop koffie in
de jachthut. Prima natuurlijk en vanaf het terras genieten we van het avond zonnetje en bekijken we ook
de binnen op de grond liggende 'trofee' van een wolf. Tja dat hier op de wolf gejaagd wordt doet ons wel
een beetje zeer. Een goede predator zou wellicht kunnen helpen het overmatig hoge aantal herten te decimeren.
We zien de bootjes in de verte naderen en varen weer terug naar de noordelijke oever. De groep splitst
zich nu opnieuw. De vier 'single' mannen uit ons gezelschap - waaronder ik zelf - blijven achter en krijgen
een eigen kamer toegewezen in de comfortabele woning van Michaela. De rest verhuist naar een overnachtingsplek in een ander dorp. We drinken met z'n vieren nog een smakelijk biertje op het terras voordat we gaan slapen. De volgende dag zullen we hier ook ons ontbijt gebruiken om daarna weer met de
andere groep samen verder reizen. Dat dit ontbijt morgen voor ons klaar staat op het ruime terras aan de
voorzijde van de woning en met een spectaculair uitzicht over het meer, ontdekken we pas de volgende
ochtend. Voor nu zit deze zevende dag er voor ons op.
Peter Pfaff

Toevoeging dag 7, 5 juni
Na het bezoek aan het graf komt mijn persoonlijke wens van deze reis eindelijk uit,
na enkele vruchteloze pogingen de dagen
hiervoor: de Griekse spotvogel! Het kost
wat moeite, maar dan heb je ook wat! Eerst
hoorden we hem alleen maar zingen en
hoewel ‘horen is scoren’ een adagio is van
mij, was het toch ook zeer prettig het dier
ook goed in de scope te kunnen krijgen.
Met veel dank aan Ivo!
We treffen hier ook nog de mooie rups aan van de kuifvlinder, Cucullia verbasci.
En voor wat betreft de overnachtingsplek van de grote groep: het is nog zeker een kwartier rijden naar dit
andere onderkomen. Het lijkt een ouder huis van 2 verdiepingen, met veel hout, maar het ziet er erg goed
uit. Mooie kleurige kamers (het is net alsof je bij vrienden thuis slaapt), een binnenplaats met veel groen,
overal bloemen en fruitbomen. Na wat opknapwerk (van onszelf) drinken we nog wat in de tuin. Bij het slapen gaan staat de moskee aan, maar het is niet vervelend en ’s nachts horen we niets.
Mike
Dag 8, 6 juni, een mooie stadswandeling en een raar diner
Na een zeer uitgebreid ontbijt is het een paar uur rijden naar Sofia. Na het ontbijt rijden we eerst in een
half uur naar het centrum van Kardzhali, de hoofdstad van deze regio. Midden in de stad, aan de oevers
van de Arda, bezoeken we een moerasgebied met woudaap, kleine zilverreigers, kwak, ralreiger, dwergaalscholver, waterral, waterhoen, snor en grote karekiet.
Na

Kwak, Nictycorax nictycorax

ruim een uur gaan we er aan de koffie en dan op verder door naar Sofia. Onderweg eten we de lunch bij
een McDonalds, nemen er een snel ijsje bij en rijden verder. Om precies 16 uur zijn we (ietwat laat) bij het
hotel, smijten de koffers in de kamers en vervoegen ons bij onze gids Marina Jordanova voor een stadswandeling. Zij zat al enige tijd op ons te wachten. Gezegd moet worden dat dat een erg interessante wandeling werd! Marina praat uitstekend Engels en in 2 uur tijd weet
ze ons de highlights van Sofia te laten zien op een zeer aangename wijze. Onder de stad ligt nog een deel van een oude Romeinse stad die deels is opgegraven. Erg mooi gedaan en zomaar toegankelijk. We zijn nog getuige van de wisseling van de
wacht bij het presidentieel paleis. Altijd grappig die marcherende
soldaatjes! Deze mannen hebben trouwens allemaal een veer
van een keizerarend op hun hoofddeksel.

Kathedraal
Alexander Nevski

’s Avonds eten we in het hotel een zeer chaotisch diner. De ober schrijft van alles op, maar niet van iedereen, met als gevolg dat de een nog niets heeft als de ander al de hoofdschotel op heeft. Het drinken gaat
idem. Michaela zit ook aan en ondanks haar strenge gezichtsuitdrukking komen we tot een geanimeerd
gesprek. Het schijnt dat Michaela het diner betaalt, goed geregeld! Pas tegen 23 uur zijn we klaar met het
diner. We nemen snel afscheid van Michaela en gaan het mandje in, morgenochtend moeten we om 4.30
uur de taxi’s in naar het vliegveld.
Mike
Dag 9, 7 juni, terug thuis
Heel vroeg op, dan in 3 taxi’s naar het vliegveld om 4.30 uur. De terugweg spreekt verder voor zich, we
zijn teruggekomen. Op het vliegveld namen we afscheid van Fokko, met veel dank voor de mooie interessante reis en de goede begeleiding! We zien elkaar weer op een reünie, ergens deze zomer. Het was een
interessante en heel gezellige reis! Dank en tot ziens allemaal!
Mike
Bijlagen: vogellijst, vlinder- en insectenlijst, plantenlijst, verslag aasgierenproject

krabspin
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