
In ’t kort

Vlinderskijken in Servië

Ook in 2011 zal er een aantal

vlindertrips worden gehouden,

waarvoor u van harte wordt

uitgenodigd. Van 13 tot 20

mei wordt een gebied in het

Oosten van Servië bezocht.

Hier zitten veel soorten, maar

het is nog onvoldoende onder-

zocht. Van 5 tot 12 juni wordt

het gebied rond het Mucanj-

gebergte bezocht. Daarbij zit

ook een boottrip naar de Uvac

meanders. In de week van 23

juni tot 2 juli zal er worden

rondgereisd in het zuidoosten,

waarbij onderandere de Stara

Planina op het programma

staat. De laatste trip is van

16 tot 23 juli in het Povlen

gebergte en Milan Djuric, de

reisleider schrijft daarover:

"Unforgettable hospitality
makes me visit this charming

area again. Butterflies abun-

dant".

De overnachtingen zijn vaak

in dorpjes, bij particulieren,

die niet alleen voor de over-

nachting zorgen, maar ook

heerlijk voor u koken. Behalve

de vlinders krijgt u dus ook

een mooi beeld van het land-

schep en van het leven in

Servië en u maakt kennis met

de gastvrijheid van de mensen

daar. Meer informatieover de

trips kunt u vindenop http://

leptiri.beograd.com/touring.

htm. Voor al uw vragen kunt u

een mailtje sturen naar Milan

Djuric (djuricm@ikomline.net),

die vloeiend Engels spreekt.

Ondergetekende is vorig jaar

mee geweesten kan u ook

nadere informatie verschaffen.

Kars Veling

Samen met De Vlinderstichting

hebben onze Servische part-

ners een boek gemaakt met

daarin de belangrijke vlinder-

gebieden in dit schitterende

land.Zo is er een eerste beeld

van de waardevolle plekken

voor vlinders, dat kan worden

gebruikt om de vlinders te

beschermen. Nog lang niet

alles is echter bekend, want

het is een groot land met nog

heel veel natuur en met maar

erg weinig vlinderaars.

Om meer over de vlinders

te weten te komen heeft

Habiprot, de Servische samen-

werkingspartner van De

Vlinderstichting, vlindertrips

georganiseerd. In 2010 zijn al

acht mensen uit Nederland

twee weken door Servië

getrokken om te helpen vlin-

ders in kaart te brengen. In

die twee weken hebben ze

maarliefst 130 soorten dagvlin-

ders waargenomen,een heel

groot aantal. Daarbij waren

spectaculaire soorten als de

gehakkelde- en oostelijke vos,

zwartsprietboswitje, oostelijk

esparcetteblauwtje, centau-

rieparelmoervlinder en grote

schaduwzandoog.
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