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Op 26 mei kom ik aan inAcharavi, dat in

het noordenvan Korfoe ligt. Het is er vrij

rustig, het massatoerisme heeft het plaats-

je nog nietontdekt en bovendien begint
het hoofdseizoenpas in juli. Acharavi, vlak

aan zee gelegen en met groene heuvels op

de achtergrond, wordt mijn thuishaven ge-

durende een week. Het weer is heel goed:

zonnig, droog en warm. En zo blijfthet

nog de hele week. In de middag van 26 mei

krijg ik al een indruk van de vlinderfauna

op Noord-Korfoe.Langs de bermen, veldjes

en bosjes in de directe omgeving van

Acharaviontdek ik al dertien verschillende

soorten, waaronderveel Bruine zandoogjes
en Oranje luzernevlinders. Dit blijken rond

deze tijd de meest voorkomende dagvlin-
ders te zijn.

De Pantokrator

Mijn hoofddoelis de omgeving van de

hoogste berg van Korfoe: de 906 meter ho-

ge Pantokrator. Wie denkt dat Korfoe net

zo doren droog is als de andere Griekse ei-

landen vergist zich. Er valt inKorfoe heel

wat regen, met name in de winter. Daarom

is het eiland ook zo groen. Er zijn zelfs

beekjes en stroompjes. Het grootste gedeel-

te van het eiland is beplant met eeuwenou-

de olijfbessen met daartussen ranke, hoge

cipressen; heel typerend voor Korfoe.

Verder zie je veel fruitbomen, zoals kersen-,

citroen-en aardbeibomen. Op ongerepte

plaatsen ziet menook nog eikenbossen en

natuurlijk de gele brem die rond deze tijd

van het jaar massaal inbloei staat en die

de lucht vult met een lekkere geur.

Spectaculair

Op 27 mei begint mijn eerste wandeltocht

richting Pantokrator. Ik bezoek de wijde

omgeving tussen Acharavi en Lafki. Het

landschap is erg heuvelachtig met hieren

daar eikenbosjes, bermen en velden, paars-

gekleurd van de distels. Op een enkele wan-

delaar na kom ik bijna niemand tegen en

in de gehuchten in de omgeving wonen al-

leen een paaroude mensen. De meest voor-

komende vlinders zijn hier het Geelspriet-

dikkopje. Bruin zandoogje en de prachtige

Melanargia larissa. Ook was dit de enige

plaats waar ik Pseudophilotes vicrama heb

waargenomen.

Het Griekse Korfoe staat vooral bekend als

vakantiebestemming voor mensen die van zon, zee,

strand en het daarbij behorende vertier houden.

Jaarlijks wordt het eiland, dat vlak voor de

Albanese kust ligt, bezocht door circa 1 miljoen

toeristen. Zodra je echter de drukbezochte kust

verlaat kom je in een omgeving waar rust en

natuur de boventoon voeren. Hier valt voor de

vlinderliefhebber heel wat te ontdekken. Maar ook

als je niet zo geïnteresseerd bent in vlinders valt er

op Korfoe veel natuurschoon te zien.
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Op 28 mei sla ik een andererichting in op

weg naar de Pantokrator. Dit keer via
‘

Villa

Christina’, Ag Pandelimonasen Episkepsi.
Vele bloemen staan inbloei: orchideeën,

klokjes, distels en Scabiosa. Scabiosa is op

ditmoment de meest geliefde nectarbron

van de vlinders hier. Gelukkig bloeit hij

massaal.Vooral Bruine zandoogjes en

Oranje luzernevlinders bezoeken frequent

deze bloemen. Ook deKoningspage weet

deze bloem te waarderen. Hoe dichter ik de

Pantokratornader, des te interessanter wor-

den de waarnemingen. Met name in de om-

geving van het bergdorpje Episkepsi valt

veel te zien. In een heel klein beschut val-

leitje, omringd door olijfbomen, zijn veel

vlinders te zien. Prachtig zijn de Blauwe ijs-

vogelvlinders die zitten te zonnen op

braamstruwelen. Helemaal spectaculair is

Papilio alexanor. Een exemplaar bezoekt

bloemenop een helling. Hij is een liefheb-

ber van distels en Scabiosa. Als deze vlinder

een bloem- die meestal veelkleiner is dan

hijzelf - gaat bezoeken, trilt hij heftig met

zijn vleugels, net zolang tot hij zijn balans

heeft gevonden. Je moet wel wat geduld
hebben om hem te fotograferen maar het

loont de moeite. De Tweekleurige parel-
moervlindermet zijn mooie rode kleur

wordthier ook steeds meer gezien. Vooral

bloemenveldjes gelegen tussen olijfbomen
trekken vlinders aan.

De Pantokrator zelf is het belangrijkste

vlindergebied van heel Korfoe. Hier is de

begroeiing nog intacten van olijfbessen is

geen sprake. Het is een rotsachtig gebied

waar hoge bomen niet veel voorkomen.

Vele bloemen groeien hier. Het uitzicht

vanaf de top op Albanië is het mooiste van

heel Korfoe. De contouren van de kustlijn

liggen als een landkaart voor je. Dit is het

domein van Papilio alexanor. Regelmatig

vliegt deze spectaculaire vlinder voorbij.

Een schitterend gezicht. Ik zie hem alleen

maar op distels. Opvallend is de aanwezig-

heid van de Dagpauwoog en de Kleine vos.

Zuid-Korfoe

Op 2 juni vertrek ik richting zuiden in de

omgeving van Benitses. Het plaatsje staat

bekend om zijn drukte tijdens het hoogsei-

zoen, maar nu is het nog vrij rustig. De om-

geving bestaat uit groene heuvels en het

achterland van Benitses is zeer groen en

vochtig. Hier liggen ook de waterwerken

die de stad Korfoe van water voorzien. Het

ziet er on-Grieks uit met zijn beekjes en

stroompjes omringd door een zeer weelde-

rige begroeiing. Het is hier niet zo ruig als

in het noorden.Ook het weer is veranderd

deze laatste week. Het is over het algemeen
wel zonnig maar benauwd.Twee ochten-

den heeft het flink geregend. De wegen

doen vochtig aan en de natuur ziet er fris

uit.

Na een heftig onweer in de nacht van

maandag op dinsdag met bijbehorende re-

genbuien begint het deze derdejuni pas in

de middag weer zonnig te worden. Rond

halfvier loop ik langs een verhard bospaad-

je vlakbij Benitses. Plotseling vliegt er van-

uit de bomeneen grote vlinder rakelings

voorbij. Het lijktwel een vogeltje. Het is

Charaxes jasius. Ik wist wel dat hij rond de

Middellandsezee voorkwam, maar het

blijft een verrassing als je hem daadwerke-

De prachtige

Melanargia larissa.
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lijk tegenkomt. De vlinder gaat eventjes op

de weg zitten en vliegt weer snel weg.

Spoorloos verdwijnt hij. Na even gewacht te

hebbenbesluit ik door te lopen. Maar een

kwartier later loop ik toch weer terug.Je

weet maar nooit. En ja hoor, hij zit er weer,

maar vliegt weer weg. Dit keer gaat hij op

een hoog plekje zitten. Ik gooi wat kiezel-

steentjes in zijn richting om hemvan die

plek te krijgen. En het lukt: in een glijden-

de vlucht daalt hij naar beneden en gaat op

de weg zitten. Tijdens het landen hoor je

zijn vleugels de grond raken. Hij is prach-

tig. Rustig neemt hij mineralen ofzouten

op met zijn roltong. Hij is nu makkelijk te

benaderen en te fotograferen. De dag kan

niet meer stuk! Later zou ik overigens nog

een exemplaar in de omgeving zien.

Summary

An account ofa holiday on

the Greek island ofCorfu

with descriptions ofthe typi-

cal scenery and interesting

sightings ofbutterflies.

Observations included many

Meadow Browns (Maniola jur-

tina) and Clouded Yellows

(Colias croceus), and mediter-

ranean species such as

Charaxes jasius and Papilio

alexanor.

Agii Deka

Op vrijdag 6 juni en zondag 8 juni beklim

ik de op een na hoogste berg van Korfoe: de

576 meterhoge Agii Deka. De weg ernaar-

toe is steil, eenzaam en vermoeiend, maar

het uitzicht is wederom overweldigend.

Langs de paden groeit weer veel braam die

hierop Korfoe roze-witte bloemenheeft. Zij

trekken hier veel vlinders aan. Scabiosa

groeit hier veel minder. Vooral de Bruine

eikepage - de meest waargenomenvlinder

op deze berg - houdt van de braambloesem.

Er zitten soms wel vijf exemplaren bij el-

kaar. De Blauwe ijsvogelvlinder is hier

maar sporadisch te zien. Gonepteryx cleo-

patra is hier in het zuidenveel meer te

zien dan in het noorden.Ook zie ik voor

het eerst hierde Grote vos. Hij houdt zich

op in de buurt van kersenbomen. Deze zijn

geplant op de top van de berg Agii Deka bij

een verlaten klooster. Ook in de bergdor-

pen zijn fruitbomen te vinden.

Op 9 juni vlieg ik weer terugnaar

Nederland. In twee weken tijd heb ik meer

dan 40 soorten waargenomen,niet slecht.

Het totale aantal soorten ligt een stuk ho-

gerals men ook gaat kijken in de maanden

april, juli en augustus. Maar ik ben dik te-

vreden met wat ik nu al gezien heb. Het

was zeker de moeite waard!

Op Korfoe waargenomen vlinders

Aglaisurticae Kleine vos Maniola jurtina Bruin zandoogje

Anthocharis cardamines Oranjetipje

Argynnis pandora

Melanargia larissa

Melitaea didyma merid. Tweekleurige parelmoervlinder

Aricia agestis calida Bruin blauwtje Melitaeacinxia Veldparelmoervlinder

Brintesia circe Witbandzandoog Nymphalis polychloros Grote vos

Carcharodus alceae Kaasjeskruiddikkopje Ochlodes venatus

Papilio alexanor

Groot dikkopje

Celastrina argiolus Boomblauwtje

Callophrys rubi Groentje Papilio machaon Koninginnepage

Charaxes jasius Pararge aegeria Bont zandoogje

Coenonympha pamphilus Hooibeestje Pieris brassicae Groot koolwitje

Colias croceus Oranje luzernevlinder Pieris rapae Klein koolwitje

Euchloe ausonia Polygonia egea

Gonepteryx cleopatra Polyommatus icarus Icarusblauwtje

Hipparchia aristaeus

Inachis io

Pseudophilotes vicrama

Dagpauwoog Pyrgus malvae Aardbeivlinder

Iphiclides podalirius Koningspage Satyrium ilicis Bruine eikepage

Kirinia roxelana Spiala orbifer

Lasiommata maera Rotsvlinder Thymelicus sylvestris Geelsprietdikkopje

Lasiommata megera Argusvlinder Thymelicus acteon Dwergdikkopje

Leptidea sinapis Boswitje Vanessa atalanta Atalanta

Limenitis reducta Blauwe ijsvogelvlinder Vanessa cardui Distelvlinder

Lycaena phlaeas Kleine vuurvlinder

Charaxes jasius: een verrassing.
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Op Korfoe waargenomen vlinders

Aglais urticae Kleine vos Maniota jurtina Bruin zandoogje

Anthocharis cardamines Oranjetipje Melanargia larissa

Argynnis pandora Metitaea didyma merid. Tweekleurige parelmoervlinder

Aricia agestis calida Bruin blauwtje Melitaea cinxia Veldparelmoervlinder

Brintesia circa Witbandzandoog Nymphalispolychloros Grote vos

Carcharodus alceae Kaasjeskruiddikkopje Ochlodes venatus Groot dikkopje

Celastrina argiolus Boomblauwtje Papilio alexanor

Callophrys rubi Groentje Papilio machaon Koninginnepage

Charaxes jasius Pararge aegeria Bont zandoogje

Coenonympha pamphilus Hooibeestje Pieris brassicae Groot koolwitje

Colias croceus Oranje luzernevlinder Pieris rapae Klein koolwitje

Euchloe ausonia Polygonia egea

Gonepteryx Cleopatra Polyommatus icarus Icarusblauwtje

Hipparchia aristaeus Pseudophilotes vicrama

Inachis io Dagpauwoog Pyrgus malvae Aardbeivlinder

Iphiclides podalirius Koningspage Satyrium ilicis Bruine eikepage

Kirinia roxelana Spiala orbifer

Lasiommata maera Rotsvlinder Thymelicus sylvestris Geelsprietdikkopje

Lasiommata megara Argusvlinder Thymelicus acteon Dwergdikkopje

Leptidea sinapis Boswitje Vanessa atalanta Atalanta

Limenitis reducta Blauwe ijsvogelvlinder Vanessa cardui Distelvlinder

Lycaena phlaeas Kleine vuurvlinder
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