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Trip report Slovenia – Kroatia  1/08/2004 – 11/08/2004

Een paar aanlokkelijke birdwatching trip reports, inclusief  een stevige dagvlinderlijst en een
push van vrienden-vlinderaars deed ons, mijn vrouw Chris en mezelf, besluiten dit bosrijke en
groene land te ontdekken. Het recente toetreden van Slovenië tot de EEG gaf ons een
bijkomende impuls.
Anderzijds beseften we dat het late tijdstip van onze trip (begin augustus) waarschijnlijk
nadelig zou zijn, zeker voor vogelobservaties en wellicht ook voor het waarnemen van
vlinders. Ter plaatse bleek dit effectief het geval.

Reisroute: 

Brugge – Aken – Stuttgart  –  Munchen – Salzburg – Spittal – Villach –Ljubiljana – Postojna,
ca. 1300 km.

Zondag 1 augustus 04

De weersvoorspellingen voor het weekend bleken vrij goed maar het verkeer baarde ons des
te meer zorgen: zwart weekend zowat overal in Europa, inclusief in Duitsland. Dit laatste
deed ons besluiten niet op zaterdag te vertrekken, wel op zondag. Het zou gewis meegevallen
zijn zonder de plensbui tussen Munchen en Salzburg en veel meer nog : een ongeval in een
van de vele tunnels in Oostenrijk waardoor we enkele uren file en vertraging opliepen.
Te laat dus voor het opzoeken van een camping en al evenzeer voor het vinden van een
‘Zimmer frei’.
Er rest ons maar één mogelijkheid: in de auto overnachten op de parking van een Rasthaus (‘s 
morgens blijkt dat we één van de vele gestrande automobilisten  zijn). Gelukkig hebben we
een ruime wagen en vallen we , overmand van moeheid, al vlug in slaap.
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Maandag 2 augustus 04

We worden al vroeg (5.00u.) wakker gemaakt door het lawaai van een groep jongelui die
balletje stampen vlakbij! Even verfrissen in de
toiletten van het Rasthaus en een kopje koffie met
ontbijt maken ons klaar wakker voor de verdere tocht.
Het weer oogt beter en we willen het noordelijk
gebied van Slovenië, tussen Bled en Kranjska Gora, 
verkennen.
De bergen zijn mooi en hoog en meer nog:
uitgeregend. We besluiten dan maar meteen verder te
rijden via hoofdstad Ljubiljana tot Postojna. Dit laatste
stadje heeft een prima camping en is een toeristische
trekpleister omwille van zijn befaamde grotten, de
Pivka jama.
De camping is ‘westers’ in klank en beeld: zwembad,
behoorlijk sanitair blok, restaurant en de passanten
zijn een mengkroes van Europeanen tot en met Ieren, Polen en Spanjaarden.
Rond 14.00 u. zijn we mooi gesetteld en we vertrekken voor een eerste verkenningstocht in de
vallei en bergen in de buurt.

| De Hrusica-heuvels
Voor het motel in Belsko ligt een mooie bloemenweide, het wordt onze eerste stop: 
Zwartsprietdikkopje, Dambordje, Boswitje, Citroenvlinder, Bruin zandoogje en Groot
dikkopje worden talrijk waargenomen. Vrij talrijk zijn : Blauwoogvlinder, Koningspage,
Witbandzandoog en Grote parelmoer.

| Stop 2 : een niet gemaaid hooiveld rechts op de weg naar Gorenje: het blijkt meteen een
schot in de roos. De tweekleurige parelmoer + ondersoort dydima meridionalis luidt een reeks
wnm. In: Bleek blauwtje, Steppeparelmoer, Distelvlinder, Paarse parelmoer, Icarusbl., Klein
koolwitje, Gele luzernevlinder, Dwergblauwtje en Kleine Ijsvogelvlinder.

De vogels doen het minder goed: nogal wat Grauwe klauwier, Koekoek, Wespendief,
Buizerd, Ijsvogel, Vink, Putter, Grote bonte specht, Boerenzwaluw, Groene specht,
Huiszwaluw en één enkele Gierzwaluw.

De zon verdwijnt veel te vroeg (rond 17.00u. al ) en een mistig gordijn van verdamping komt
in de plaats.
Toch zijn we opgelucht: het landschap is veelbelovend en mooi én we zien al uit naar de
volgende dag.

Dinsdag 3 augustus

Alhoewel de camping overvol is worden we niet gewekt door lawaai, wel door het gezoem
van ontelbare zweefvliegen tussen en boven de bomen uit. 
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| We trekken er op uit voor een dagtocht, opnieuw naar de Hrusica-heuvels maar we willen
een stuk hogerop tot aan de top. Vanuit de camping Pivka jama (spreek uit : Piuka), rechtsaf
tot in Bukovje en de bosweg (= goed berijdbaar) door Hrusica volgen. De zon schijnt en de
beide kant van de weg zijn bloemenrijk… eerste stop dus! 

Vrijwel onmiddellijk is het raak: alle grote parelmoeren maken hun opwachting met o.m.
Adippe, Duinparelmoer, Keizersmantel (vrij veel),
Grote parelmoer, Wegedoornpage (behoorlijk veel),
Donkere erebia (meestal afgevlogen) en de mooiste
waarnemingen van de dag : verschillende ex. Kleine
Ijsvogelvlinder (7) en één enkele Grote
weerschijnvlinder op de weg. We vergeten de vele
Dambordjes, Bruine zandogen en Dikkopjes….

Ondertussen duiken de eerste wolkjes op en die
overschaduwen her en der de mooie heuvels. We
volgen de rustige bosweg door een prachtig loofbos tot
op de top. Een kleine stop geeft recht op Violette
vuurvlinder (knap gevlinderd door Chris) en
Tweekleurig Hooibeestje naast uiteraard de gewone
wnm.

| Aan het kruispunt bovenaan nemen we de ‘gele’ weg 621 naar links tot in het dorpje
Podkraj. Er is een café met bloemenrijk terras , overigens houden de mensen hier heel veel
van bloemen want de huizen zijn zonder uitzondering prachtig bebloemd. 2X een halve liter
bier – PIVO – en 2 kleine kopjes koffie kosten hier samen 4 € ! Je kan trouwens overal met €
betalen maar meestal geven ze je terug in de plaatselijke munt: de sit.
In de namiddag vinden we een wandelweg op de weg 207 halverwege de dorpjes Col en Crni
Vrh.
De wandelweg door de bossen is aangeduid met een rode cirkel op de bomen langs het pad.
Het ziet er overigens veelbelovend uit met de vele open en bloemenrijke open plekjes én de
open graslandjes. Het morgenrood (3 ex.) leidt een reeks wnm. In : Kleine Ijsvogel (8), Grote
parelmoer, Wegedoornpage, Braamparelmoer, Dagpauwoog, Boserebia, Gentiaanblauwtje,
Hooibeestje, Witbandzandoog……

En dan horen we alweer het eerste gedonder: het ziet behoorlijk zwart langs ene kant en we
ijlen in marstempo en bij wijlen gestrekte draf naar
beneden. Net op tijd: met de eerste dikke druppels bereiken
we de auto. We dalen in de stortbui af tot in het plaatsje
Crni Vrh waar we wijselijk stoppen tot de zondvloed met de
hevige hagelbuien voorbij zijn. Het duurt meer dan een uur,
het water gutst naar beneden tot in de wagen zelfs want de
afvoerleiding aan de voorruit blijkt verstopt zodat het water
via het dashboard onderaan binnensijpelt. Een
Tupperware-kom dient als reservoir en helpt ons uit de
watersnood. De rest van de ‘vlinderdag’ is duidelijk om
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zeep en we vatten de terugkeer aan, bij wijlen genietend van het doornatte maar toch leuke
landschap: moet toch mooi zijn bij zon ! 
Een warme douche en een etentje-op-terras in Postojna, begeleid door een band die
plaatselijke folklore-muziek ten beste geeft, brengen soelaas.

De tent is zalig, maar de temperatuur en de omgeving al te vochtig ! 

Balans 2 halve dagen vlinderen : 30 soorten. 

Vogels : Boomklever, Notenkraker, Raaf, Zwarte Roodstaart, Merel, Buizerd….

Woensdag 4 augustus.

| Vandaag plannen we wat zuidelijker te trekken, richting Pivka en Bistrica, 2 gebieden die
volgens onze informatie belangrijk zijn voor vlinders.
Aan de ontbijttafel krijgen we gezelschap van een koppeltje Goudvinken in de dennetoppen
boven ons trekken Kool-, Kuif- Staartmezen en Boomklevers voorbij.

| In Pivka verlaten we de grote baan, richting Knezac en Koritnice. We rijden door
Koritnice en bevinden ons algauw in een half open landschap met kleine bloemenrijke weiden
op een hoogte van om en bij 800 m. De zon schijnt en de plek lijkt ons ideaal voor een leuke
wandeling. Geelgors, Grote lijster en Grauwe klauwieren alom. 

Er wordt hevig met de vlindernetjes gezwaaid en de buit
is navenant: Bleek blauwtje, Adonisblauwtje, Oranje
luzernevlinder, Dambordje, Klein koolwitje,
Hooibeestje, Witbandzandoog, Bruin zandoogje en dan
schakelen we over op het geslacht parelmoer:
Dubbelstipparelmoer (afgevlogen), Duinparelmoer,
Tweekleurige parelmoer + meridionalis,
Steppeparelmoer en Grote parelmoer. Tweekleurig
hooibeestje, Icarusblauwtje, Boswitje en vooral het
Balkanhooibeestje geven ons evenveel plezier.

Wat verder vinden we een dreef die via (gemaaide) hooiveldjes het bos in loopt: ideaal voor
zon en schaduw. Gesterkt door de piknik drijven we verder op ons elan: Bosparelmoer, Vals
bruin blauwtje (met hoekige apex), Kleine parelmoer, Koningspage, Braamparelmoer…
Een boswachter in ouderwetse jeep komt nieuwsgierig poolshoogte nemen (we vertoeven in
groot wildgebied, inclusief met beren, edelherten enz…) en wij vlinderen verder met
Purperstreepparelmoer, Zomererebia (afgevlogen), Groot koolwitje, Boserebia en… Grote
boswachter. (Vlg. onze info komt de Kleine hier niet voor.)

We zien het lekker zitten en stippelen een terugroute uit al over Masun en Bac. Masun verrast
ons: het is een lieve plek met enkele afgelegen gebouwen op de top van de berg (tussen 1200
en 1300 m.) én met een onverwacht restaurant en terras. Je kan er moutain-bikes huren en
prachtige uitgestippelde boswandelingen maken. Vermoedelijk is de streek een groot
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jachtgebied. Het terrasje nodigt uit voor een koffie en we smeden plannen voor de volgende
tocht. Jammer genoeg is dit alweer zonder de waard gerekend : het onweer !

Het is pas 14.30u. in de namiddag en daar begint het gerommel opnieuw. We zien af van onze
oorspronkelijke plannen en keren via de heenweg terug, midden in de waterstroom die de weg
bij momenten overspoelt. 

Van de nood een deugd makend besluiten we de
befaamde grotten van Postojna te bezoeken. Het
is een groots toeristisch gedoe en eerlijk gezegd
de moeite waard. Voor een prijzige 30 € p.p. kan
je mee met een treintje voor een anderhalf uur
durend bezoek in de grotten die eeuwenlang door
de rivier Pivka werden uitgehold. 20 km lang
zijn ze en je kan er zo ongeveer 3 km van doen: 2
km met treintje en een wandeling van 1 km
–met-gids te voet. Tieten en mieten (‘stalag’
voor plaatsen) in alle kleuren en
formaten……Het is er wel vochtig en kil , zowat
8 / C, zodat je best een goeie pull aan hebt. De
biologische merkwaardigheid van de grot is een
soort blinde salamander, de Grottenolm (proteus
anguinus) die alleen voorkomt in de ondergrondse wateren van Slovenië, Noord-Italië en
Kroatië. Ze kunnen 5 jaar zonder voedsel blijven en worden wellicht 30 tot 50 jaar oud !

Leve de warme douches, het gezellig etentje van Chris, de Sloveense wijn en de gezellige
campsite op de drukke camping. De plensbui is overigens opnieuw voorbij en met de warme
trui is het buiten best te doen.

Donderdag 5 augustus

De hamvraag van de vorige avond zindert nog bij het ontbijt na: opkramen of niet ? En indien
wel, waarheen ? Aan de Sloveense kust liggen blijkbaar interessante vlindergebiedjes … en
campings. We besluiten eerst te gaan zien want zover is het nu ook weer niet: ong. 70 km,
meestal autostrade.

| Daar gaan we dan , richting Koper en Portoroz. Redelijk wat volk op de baan , mooi weer
en na een –tegenvallende – rit naar Lazaretto (Italiaanse grens) maken we een wandeling
nabij Ankaran. Er ligt een zoutwinning in de baai en er zijn bovendien wat vogels:
Oeverloper, Steltkluut, Groenpoot, Zwartkopmeeuw, Kokmeeuw, Geelpootmeeuw, Bonte
kraai….
In de heuvels vlakbij : Groot spikkeldikkopje, Kleine vuurvlinder, Knoopkruidparelmoer,
Aardbeivlinder en Oranje steppevlinder begeleid door o.m. Icarusblauwtje, Dwergblauwtje,
Koningspage, Oranje luzernevlinder, Boswitje….
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Het middagmaal: Dalmatian fish (wat uiteindelijk ‘dorade’ blijkt te zijn) wordt ons heerlijk
door een vriendelijke ober opgediend op het terras van een leuk ogend restaurant. Hoewel
hier zowat iedereen Italiaans praat, kunnen de Slovenen goed met hun talen overweg want
naast Duits praten ze meestal een behoorlijk mondje Engels.

| Op de terugweg willen we vlinderen in de buurt van Debeli Vhr, een aanrader blijkbaar op
zo’n 40 km. west van Postojna. Na veel zoekwerk vinden we de plek en na een aarzelende
start met o.m. Witbandzandoog en Blauwoogvlinder krijgen we opnieuw de toorn van de
weergoden op ons ‘dek’.

Weemoedig denk ik : ‘O was ik maar in Portoroz gebleven’. (Portoroz = kust met mooi weer
maar veel te veel volk).
Deze keer staat het vast : morgen krassen we op en rijden zuid-oostwaarts via Kocevje naar
Meniska vas. Vlg. onze info een bosrijke, weinig bevolkte streek met als eindpunt een
kuuroord in Meniska vas.

Vrijdag 4 augustus

| Na een aangename en ontspannen rit vinden we Meniska vas en de gezellige kleine
camping aan de rivier. Een 16-tal plaatsen maar en inschrijven moet je in het hotel van het
kuuroord. Niet ‘goeie koop’ , zo’n 22 € per dag (2 pers) maar je kan dan ook van alle comfort
en accomodaties van het kuuroord genieten. Er is een toeristische dienst met vriendelijk
onthaal maar slechte weersvoorspellingen voor de komende dagen. Tot nog toe hadden we
elke dag onze ‘grote’ portie regen en vandaag zouden we er
vanaf komen  met één enkele donderslag en enkele
druppels regen. 

Er wordt ons verteld dat je met wat geluk een beer tegen het
lijf loopt en dat het hier lekker kuren is maar dat het weer
dit jaar bepaald tegenvalt. We trekken toch de bergen in en
op een open plek is er inderdaad zon en zien we vlinders :
Woudparelmoer, Koevinkje en Gehakkelde aurelia zijn de
nieuwe soorten van de dag (we zijn aan 55) en o.m.Kleine
Ijsvogel, Keizersmantel, Purperstreepparelmoer, Citroenvlinder en andere zijn alweer op post.

We genieten van de planten: Bergandoorn, Gele gentiaan, Europese cyclaam, Arnica zijn
leuke vondsten.

Wat ‘rustig’ bleek draait uiteindelijk uit op een onrustige nacht, verstoord door het luide
nachtelijk gebabbel van enkele jeugdige Sloveense onverlaten op een parking nabij. We
hebben er een beetje de buik van vol en de ‘weer’- maat is overigens over…
Toevallig zitten er ervaren landgenoten op de camping en vernemen we wat meer over het
reilen en zeilen alhier. Ons besluit staat vast: morgen trekken we naar het zuiden, naar Kroatië
en naar de zon !
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Zaterdag 5 augustus

| Mooi weer en vlot maar druk verkeer tot … aan de grens en
verder richting Delnice. We bevinden ons opeens in een
onverwacht lange file en beseffen dat de Slovenen zoals zo
velen houden van zon en zee. Bovendien is het zaterdag en
weekend en daar hadden we helemaal niet aan gedacht… Het
gesukkel duurt uren en uiteindelijk belanden we in Selce, een
plek even voorbij Crikvenica.
De camping is groot en boordevol en toch slagen we erin een
plekje te bemachtigen. De zee is dicht en het weinige strand
‘heet’ en letterlijk ‘surpeuplé’. De mensen liggen er haast
boven op mekaar in een smeltkroes van Kroaten, Slovenen,
Hongaren met daar tussenin Tsjechen, Polen , veel Italo’s en
uiteraard de Hollanders, Duitsers, Oostenrijkers en enkele verdwaalde landgenoten.

We voelen ons een beetje misselijk en zeker onbehaaglijk, maken een verkenningstrip (alleen
Geelpootmeeuwen en Bonte kraaien maken het hier niet te bont) en gaan tijdens het onweer
(alweer!) toch al tafelend genieten van het toch wel mooie zicht, de baai en de
zonsondergang.
Maar morgen trekken we de bergen in !

Zondag 6 augustus

| Voor het eerst staan we op met een droog tentzeil… niet te geloven. En ’t vervolg evenmin
want daar begint het voorwaar lekker te regenen. Onder de paraplu doen we een ei zo na
eenzame en rustige beach-wandeling . s’ Middags gaat de sluis gelukkig dicht en stippelen we
een wandeling uit in de buurt. Helaas al te weinig zon voor vlinders maar we noteren toch 
nieuwe soorten: Heivlinder, Vetkruidblauwtje (3-tal) en Blauwe Ijsvogel (8) en Oranje
Steppevlinder. Verder: Duinparelmoer, Aardbeivlinder, Bleek blauwtje, Hooibeestje….. wat
de soortenlijst op 58 brengt.
We houden er de moed in, de streek belooft en we zijn er zeker van: ‘morgen wordt het beter’.

Maandag 7 augustus

| ‘Bater’ heet de plek waar we willen zijn. Zo’n kleine 20 km van onze camping af, recht de
bergen in. Hebben we gevonden op een detailkaartje met ‘Bike-routes’. De zon is van de
partij maar we houden , zoals de voorbije dagen, de adem in: eerst zien en dan geloven!
Maar het valt best mee vandaag: we maken een heen en terug wandeling van 12 km in totaal
richting Luvoko. De streek bevalt ons enorm , mede door de verschillende biotopen : van
droog grasland, al over stenige steppe naar groen bosgebied met een hoogteverschil van 400
tot 800 m.

Boomblauwtje en Oostelijk tijmblauwtje luiden de wnm. in. Nog nieuwe soorten dagen op:
Geelsprietdikkopje, onze eerste Kleine vos, Heremiet, Eikepage en Atalanta. Andere knappe
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vwnm. zijn : Grote boswachter (alom), Blauwe Ijsvogel,
Kleine parelmoer, Blauwoogvlinder, Oranje
steppevlinder en een rits andere soorten wat ons totaal op
65 brengt.
Voor het eerst geen regen vandaag en s’avonds wordt dat
tafelend gevierd bij een fris wijntje. 

Detail: hier drinkt men duidelijk bier, halve liters dan nog
… wat alweer maakt dat wij enigszins uit de toon vallen.

Dinsdag 8 augustus

|  We willen dezelfde richting uit als gisteren, alleen trekken we wat hoger en verder. En
alweer is er wat pech mee gemoeid : te veel wind dit keer wat betekent dat we de interessante
stenige biotopen links moeten laten liggen. Interessant is dat het hier vol sprinkhanen zit en
liefst in alle maten en gewichten. We vragen ons af waarom we niet meer vogels zien die op
deze beesten jagen ? Eén enkele keer zien we een groep van 7 Torenvalken jagend boven zo’n
helling, ook groepjes Veldleeuweriken en af en toe een Buizerd.

De Spaanse vlag maakt hier komaf met zijn status als nachtvlinder: hij vliegt gewoon overdag
overal (een echte DAN –dagactieve nachtvlinder -dus)en dit doen hem een reeks andere
nachtvlinders na, de ene al meer dan de andere: de kolibrievlinders het Rood weeskind bv. en
de vele Gamma-uilen. En nooit zagen we zo’n massa Gouden torren als hier.
Bij de 23 dagsoorten die we kunnen noteren treffen we een paar nieuwe: een afgevlogen
Zomer erebia, en …eindelijk een Bont zandoogje. We genieten alweer van de vele Blauwe
Ijsvogelvlinders, de Grote en Kleine parelmoeren, de Keizersmantels, de Heivlinders, de
Witbandzandogen en de Grote boswachters en de uitzonderlijk vele Grote dikkopjes.
Op de top is er een restaurant met terras (alweer !). Koffiepauze dus….
Ik wil uiteindelijk toch eens het blauwe water in en dus keren we terug. Chris ziet het
helemaal niet zitten om zich midden in de wriemelende en zonnende mierenhoop te nestelen. 

Hoeft ook niet, zij houdt het bij de douche: het zeewater in de baai is heerlijk warm en helder.
’s Avonds zijn we dit keer niet uitgeregend, wel ‘uitgeblust’ : het déjà-vu gevoel borrelt op en
we verlangen naar rust en eenzaamheid. Ver weg van de overbevolkte camping en de
toeristentoestanden aan zee.

| Omgeving Bled en Kranjska Gora (NW-Slovenië) lijken ons goed voor een laatste
oponthoud en liggen op de terugweg… bij mooi weer uiteraard.

Woensdag 9 augustus

|  In een wip zijn we klaar. (= mooie West-Vlaamse uitdrukking) en zwieren we ditmaal
gezwind de grens over. Noord Kroatië heeft ons niet echt kunnen bekoren, zeker de kust niet
en het groene Slovenië, alweer zonder heilzame zon stelt ons op deze manier ook wat teleur.
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| Onderweg stoppen we nog eens in Koritnice waar we al eens geweest zijn. Een week later
en het verschil is groot: veel minder vlinders en totaal afgevlogen exemplaren. Alleen een
Resedawitje (nr. 68) en een Balkanhooibeestje kunnen nog wat bekoren.
We naderen de Oostenrijkse grens , Bled en Kranjska Gora maar wolkenslierten verbergen de
toppen en overtuigd beslissen we ‘ab zu fahren’.

Besluit:

Slovenië is beslist een mooi land als je het maar kan bezoeken op een ideaal tijdstip met mooi
weer. De maanden mei, juni en in mindere mate juli zijn zeker veel beter voor
vlinderwaarnemingen. Het voorjaar, inclusief mei, lijkt mij het best voor vogels.
Augustus is daarenboven dé vakantiemaand bij uitstek, wat geen voordeel is voor het zoeken
van logies en camping. Wel is het zo dat de meeste van die vakantiegangers Slovenië
beschouwen als een stop op hun tocht naar het zuiden, de warmte en de zon, met name
Kroatië.

Noord Kroatië met zijn overvolle kust en campings was niet echt een meevaller. Wel mooi is
het hinterland, althans wat we hebben bezocht maar wellicht was ons verblijf alhier te kort om
daar ten volle te kunnen over oordelen.

Guido en Chris Orbie – Van de Veire
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Waarnemingslijst: 

 1. Koninginnepage Papilio machaon
 2. Koningspage          Iphiclides podalirius
 3. Groot koolwitje Pieris brassicae
 4. Klein Koolwitje pieris rapae
 5. Resedawitje Pontia chloridice
 6. Oranje luzernevlinder Colias croceus
 7. Gele luzernevlinder Colias hyale
 8. Citroenvlinder Gonepteryx rhamni
 9. Boswitje Leptidea sinapsis
10. Eikepage Neozephyrus quercus
11. Wegedoornpage Satyrium spini
12. Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas
13.Violette vuurvlinder Lycaena alciphron
14. Morgenrood Lycaena vigaureae
15. Boomblauwtje Celastrina argiolus
16. Dwergblauwtje Cupido minimus
17. Gentiaanblauwtje Maculinea alcon
18. Oostelijk tijmblauwtje Pseudophilotes vicrama
19.Vetkruidblauwtje Scolitantides orion
20. Bruin blauwtje Aricia agestis
21. Vals bruin blauwtje Aricia artaxerxes
22. Bleek blauwtje Polyommatus coridon
23. Adonisblauwtje Polyommatus bellargus
24. Icarusblauwtje Polyommatus icarus
25. Grote weerschijnvlinder Apatura iris
26. Kleine ijsvogelvlinder Limenitis camilla
27. Blauwe ijsvogelvlinder Limenitis reducta
28. Atalanta Vanessa atalanta
29. Kleine vos Aglais urticae
30. Dagpauwoog          Inachis io
31. Distelvlinder          Vanessa cardui
32. Gehakkelde aurelia Polygonia c-album
33. Keizersmantel Argynnis paphia
34. Grote parelmoervlinder Argynnis aglaia
35. Adippevlinder Argynnis adippe
36. Duinparelmoervlinder Arginnis niobe
37. Braamparelpoervlinder    Brenthis daphne
39. Purperstreepparelmoervl.Brenthis ino
40. Kleine parelmoervl. Issoria lathonia
41. Dubbelstipparelmoervl. Brenthis hecate
42. Paarse parelmoervlinder Boloria dia
43. Knoopkruidparelmoer Melitaea phoebe
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44. Tweekleurige parelmoer Melitaea didyma
45. Woudparelmoer Melitaea diamina
46. Bosparelmoer Melitaea athalia
47.Steppeparelmoer Melitaea aurelia
48. Dambordje Melanargia galathea
49. Grote boswachter Hipparchia fagi
50. Heivlinder Hipparchia semele
51. Heremiet Chazara brizeis
52. Blauwoogvlinder Minois dryas
53. Oranje steppevlinder Arethusana arethusa
54. Witbandzandoog Brintesia circe
55. Boserebia Erebia ligea
56. Zomererebia          Erebia aethiops
57. Donkere erebia Erebia meolans
58. Bruin zandoogje Maniola jurtina
59. Koevinkje Aphantopus hyperantus
60. Hooibeestje Coenonympha pamphilus
61. Balkanhooibeestje Coenonympha rhodopensis
62. Tweekleurig hooibeestje Coenonymph arcania
63. Bont zandoogje Pararge aegeria
64. Aardbeivlinder Pyrgus malvae
65. Groot spikkeldikkopje Pyrgus alveus 
66. Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola
67. Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris
68. Groot dikkopje Ochlodes venata


