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Camping: 
We kampeerden bij: 
Family Skocic 
Skocici 2 
HR 22221 Lozovac 
Website: www.camp-krka.hr 
De bodem van de camping is 
nogal rotsachtig: heel 
plezierig voor campers en 
caravans, maar wat minder 
geschikt voor tenten. Daar 
staat tegenover dat iedereen 
het er over eens was dat dit 
de schoonste camping was, 
die ze ooit bezocht hadden. 
Alle lof daarvoor. 
 
 

Deelnemers: 
Ineke, Hans, Jacques, Bert, Marianne, Bert, Carla, Marian, Marja en Volkert 
Excursieregelaars waren Ineke en Hans, de admin was Carla en Volkert was de voorzitter. 
 
De foto’s zijn van Carla, Ineke, Bert en Volkert. 
 
 

Van de voorzitter 
Het leek wel het verhaal van de 10 kleine negertjes. 
Een week of vier voor aanvang van deze kampeervakantie stonden er nog 19 deelnemers op de lijst. 
Door het overlijden van een familielid van een stel deelnemers en een kapotte auto bij een ander 
stel waren het er een paar dagen van te voren nog maar 15. Onderweg kreeg nog een stel ernstige 
gezondheidsklachten waardoor ze zo snel mogelijk terug naar huis moesten voor verdere ziekenhuis 
behandeling en één bleek per ongeluk op de lijst terecht te zijn gekomen. 
 
Dan mist u nog 2 deelnemers. Zij waren nieuw, hebben zich nog wel op de camping bij ons 
aangesloten, maar hadden een andere voorstelling van een vakantie met de KNNV en besloten na 
drie dagen te vertrekken.  
Het paste blijkbaar niet. KNNV’ers gaan op hun gemak op excursie, nemen de tijd om goed om zich 
heen te kijken en alle bijzonderheden in zich op te nemen. Ze hebben veel belangstelling voor elkaar 
en voor de interesses van anderen. En als je dat niet leuk vindt, wordt het meedoen een opgave, die 
je in je vakantie niet wilt. 
 
Door al die afvallers bleef er een kleine groep over. Dat had nadelen omdat er minder excursies per 
dag waren en er dus niet zo veel te kiezen was en je erg op elkaar was aangewezen. Maar dat bleek 
ook een positieve kant te hebben, want daardoor ontstond er een hechte band tussen de resterende 
deelnemers. 
 
Dan nog wat algemene indrukken over Kroatië.  
Kroatië kent blijkbaar geen historie van wandelen. Althans in het Nationaal Park van de Krka, waar 
wij kampeerden, waren vrijwel geen wandelingen uitgezet. Wij konden ze in ieder geval niet vinden. 
We moesten het dus meestal doen met een heen en weer wandeling op een grindweg. 

http://www.camp-krka.hr/


De enige echte wandeling van 
ca 5 km was uitgezet bij 
Skradinski buk, een werkelijk 
schitterende waterval in de 
Krka. Jammer alleen dat die 
wandeling een heel hoog 
‘Giethoorn’ karakter had. 
Duizenden toeristen maakten 
die dag dezelfde wandeling. En 
filelopen vind een KNNV’er 
maar niets. 
 
Bovendien was het erg warm, 
wat iedere inspanning en 
tempoversnelling sowieso niet 

zo aantrekkelijk maakte. Temperaturen van 35 ᵒC en meer waren eerder regel geen uitzondering. 
Eigenlijk was het te warm voor ons in Kroatië. Een aantal deelnemers kreeg naarmate de tijd 
vorderde steeds meer last van de warmte en had überhaupt moeite om nog activiteiten te 
ondernemen. Gelukkig was er op de camping een zwembadje, dat de nodige verkoeling bood. 
 
Bij deze wil ik de excursieregelaars speciaal bedanken. Zij hebben erg veel pogingen gedaan om toch 
nog geschikte excursies voor ons te vinden. Gingen vaak nog eens op verkenning een eindje verder. 
En zijn er daardoor in geslaagd toch iedere dag weer een aantrekkelijke programma voor ons te 
bedenken. Veel dank daarvoor. 
 
Bij de bijeenkomst ‘s avonds is het meestal een punt van discussie: wel of geen choc. Dit keer was 
het geen punt, omdat onze admin voorstelde koude choc te maken. Bij Carla en Marian werd de 
melk in de koelkast gekoeld. En de bereiding bleek ook veel eenvoudiger en sneller. Het oplossen 
ging ook uitstekend en bij dit warme weer paste koude choc ook veel beter..  
Een ander discussiepunt, het aanvangstijdstip van de excursies werd oor het warme weer ook 
geruisloos opgelost. Het was overdag zodanig warm, dat iedereen het vanzelfsprekend vond om een 
uurtje eerder te vertrekken. 

 
Ook hebben we naast de vele 
‘natuur’excursies nog een aantal 
‘cultuur’excursies gedaan. Zo zijn we in 
Šibenik naar een Klapa-concert geweest 
en hebben een aantal mooie oude 
plaatsjes langs de kust bezocht: Šibenik, 
Split en Trogir. Stuk voor stuk met een erg 
mooi oud centrum met Romeinse ruïnes, 
maar ook hier weer het Giethoorn effect: 
overal toeristen, restaurantjes en 
souvenirwinkeltjes.  
 
Volkert 

 
 
 
  



Excursieverslagen 
 
Op en rond de camping 
De meeste avonden wandelden we nog wel even een rondje rond de camping. Je kon de camping 
aan de achterkant af en dan genieten van de mooie zonsondergangen en het geluid van de 
Nachtzwaluwen, waarvan er daar een aantal vlogen. 
 
Excursiegebied: Veld en bosjes bij de camping 
Datum: 16-6-2019 
Aantal deelnemers: 12 
Excursieduur: ½ dag 
Vervoer: te voet 
Onderwerpen: planten, vogels, insecten 
Waardering: 7 ½  
Route: vanuit de camping rechtsaf de weg op en 
dan weer rechtsaf naar Skočice.  
Sfeerverslag: 

 
We gingen met alle 12 deelnemers op stap, 
maar de groep viel al snel uiteen in 
plantenliefhebbers (heel langzaam), vogelaars 
(voorop) en vlinderaars (tussenin). 
Voor de planten- en insectenmensen was het 
gebied het mooist, want er stond nog veel in 
bloei. De vogelaars kwamen minder aan hun 
trekken, maar waren blij met de Zomertortel 
die zich goed liet zien en fotograferen. 
Aan het eind van de ochtend druppelden de 
excursiedeelnemers het kamp weer binnen, 

nog niet helemaal gewend aan het klimaat (lees: de warmte). Het excursieterrein was een ruig 
gebied, waar eerder een brand gewoed had. 
 
Excursiegebied: Skradinski Buk, in NP Krka 
Datum: 17-6-2019 

Aantal deelnemers: 12 
Duur: ¾ dag 
Vervoer: auto 
Onderwerpen: planten, vogels, 
insecten, karstverschijnselen door 
travertijndammen in rivier Krka (met 
watervallen tot gevolg). 
Waardering: 
Route: D56 naar Skradin, na de afdaling 
over de brug parkeren bij ingang van 
park. Vanaf daar na kopen van 
toegangskaartjes naar Skradinski Buk 
gelopen. Bij Skradinski Buk de 
uitgezette route gevolgd en lopend of 
met de boot terug naar de ingang. 

Zomertortel 

Spaanse mus 



Sfeerverslag: 
Wij startten met 12 personen met een wandeling van 3½ km naar het gebied met de watervallen. De 
toegangsroute was over een halfverharde weg van 3½ km met veel vlinders, enkele vogelsoorten 
(Wielewaal, Grote karekiet) en diverse planten. 
Het merengebied inwandelend was een toeristische trekpleister met veel, heel veel dagjesmensen. 
Maar de rondwandeling was wel aantrekkelijk, hoewel wat soortenarm. Veel vissen (forellen) en 

libellen (Weide- en 
Bosbeekjuffer) voerden de 
boventoon naast het hele 
scala van toeristen 
wereldwijd. 
Landschappelijk fraai en 
een niet te missen 
onderdeel als je hier in de 
buurt bent. 
Op de terugweg de boot 
gepakt (in elk geval 7 van 
ons). De toegangsprijzen 
van de Nationale Parken in 
Kroatië zijn best pittig, 
maar daar laten de 
toeristen, zoals bleek, zich 
niet door afschrikken. 

 
 

Excursiegebied: tegenover de camping 
Datum: 18-6-2019 
Aantal deelnemers: 
12 
Duur: ½ dag 
Vervoer: te voet 
Onderwerpen: 
planten, vogels, 
insecten 
Waardering: 7 
Route: vanaf 
camping 150 meter 
zuidoost langs de 
weg. Dan 100 meter 
parallel aan de weg 
over een gravelpad. 
Dat pad in 
noordelijke richting 
langzaam gevolgd. 
43,8003 15,9444 
Sfeerverslag: 
Leuk pad met wat 
schaduw. Her en der leuke weitjes die helaas niet toegankelijk waren. Waar 
het pad uiteindelijk weer op asfalt uitkomt kan omhoog gelopen worden naar 
Milkovići waar een leuk uitzicht over de Krka te vinden is. Onderweg een  Griekse landschildpad en 
een stel Boommarters (het nationale symbool) en een Zwartkopgors gezien. 

Bosbeekjuffer (l) en Weidebeekjuffer (midden), allen v 

Griekse landschildpad 

https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.8003&mlon=15.9444#map=15/43.8003/15.9444&layers=C


Excursiegebied: Vransko Jezero en Kamenjak 
Datum: 19-6-2019 
Aantal deelnemers: 12 
Duur: hele dag 
Vervoer: auto 
Onderwerpen: vogels 
Waardering: - 
Route: 
1) Via Šibenik langs de kust naar de noordkant van Vransko Jezero gereden. Bij het 

bezoekerscentrum geparkeerd: 43,93314 15,51213 Na kopen van toegangskaartjes de 
verschillende vogelhutten bezocht over de houten steigers. 

2) In noordoostelijke richting de weg gevolgd en na 3,3 km rechtsaf. In het dorpje linksom langs de 
kerk gereden en geparkeerd rond: 43,9497 15,5476 Daar in zuidelijke richting de fietsroute over 
de gravelweg een klein stukje gelopen. 

3) In zuidoostelijke richting gereden en borden richting Kamenjak gevolgd: 43,8944 15,6102 Daar 
rondgelopen, kerkje bekeken en het uitgezette paadje gevolgd over de rotsen in westelijke 
richting. 

Sfeerverslag:  
Weer schitterend weer. Met z’n allen naar het grootste meer hier in de buurt gegaan: Vransko 
Jezero. Bij beginpunt geparkeerd betaald en 
het gebied ingelopen. Dwergaalscholvers, 
Kleine en Grote karakiet en Zomertortel lieten 
zich horen en zien. Evenals de Cettiszanger, 
Purperreigers, Argusvlinder, het Oostelijk 
dambordje en het Bruine zandoogje. 
Afscheid genomen van Paul en Leonie en op 
naar de volgende stop. Daar ontdekte Jacques 
dat hij zijn fototoestel was verloren. We zijn 
teruggegaan, maar hebben niets gevonden. 
Later zagen we op de boordcomputer van de 
Tesla, dat het toestel daar wel degelijk op de 
grond had gelegen.  

 
Het tweede kijkpunt had nauwelijks toegevoegde waarde: droog, warm, weg liep omhoog, te ver bij 
het water vandaan. 
De 3e plek was beter, met 14 kruisweg staties met een kerkje met een erg diepe put. We stonden op 
een verhoging en hadden een schitterend uitzicht. Veel vlinders op een perkje met bloemen en we 
kregen de Pasja heel mooi in beeld. 
 

Jacques is aan het determineren en wij kijken relaxed toe. 

https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.93314&mlon=15.51213#map=17/43.93314/15.51213&layers=C
https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.9497&mlon=15.5476#map=14/43.9497/15.5476&layers=C
https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.8945&mlon=15.6102#map=14/43.8945/15.6102&layers=C


Excursiegebied: Sokolarski centar, Dubrava kod Šibenika 
Datum: 20-6-2019 
Aantal deelnemers: 8 
Duur: ½ dag 
Vervoer: auto 
Onderwerp: planten, vogels, insecten, 
opvangcentrum voor roofvogels 
Waardering: - 
Route: weg naar Šibenik nemen (D33) tot bordjes 
naar “Sokolarski Centar” verschijnen en die dan 
volgen. 43,7288 15,9485 
Sfeerverslag: 
We zijn om 9 uur vertrokken zodat we ook nog tijd 
hadden om even de omgeving af te struinen. Ook 
weer een Griekse landschildpad en nog een 
Smaragdhagedis gezien en op de achtergrond hoorden we zachtjes de Hop. We 
hadden niet zo’n zin in een roofvogelshow maar wilden wel graag geïnformeerd 
worden over de werkwijze en de visie van de vogelopvang. De “ziekenboeg” is niet te bezoeken. De 
zieke/dode vogels worden door mensen gebracht of na een telefoontje door vrijwilligers opgehaald. 

Er komen per jaar zo’n 2000 scholieren naar 
de “lezing” over roofvogels. Doel is om hen de 
liefde voor deze vogels en de natuur in zijn 
geheel bij te brengen. De vogels die getoond 
worden, men noemt het geen show maar een 
lezing, komen uit Amerika. Men wil de vogels 
zoveel mogelijk in hun normale doen laten en 
niet te laten wennen aan mensen. Voedsel 
wordt op een natuurlijke manier aangeboden. 
Als de vogel voldoende aangesterkt is, 
worden ze weer terug in de natuur gezet. 
De lezingen met de vogels dekken een deel 

van de kosten om de ziekenboeg te bekostigen. Ze ontvangen nauwelijks subsidie, 
maar de bezieling is er niet minder om.  

 
Feestavond naar het Klapa-concert in Šibenik 

Datum: 20-6-2019, ‘s avonds 
Sfeerverslag: 
De wandeling naar het concert vanaf 
de parkeerplaats was al de moeite 
waard. Langs het water en door het 
prachtige stadje omhoog naar het 
kasteel St. Michael Fortress, waarin 
een prachtig theater was gebouwd. We 
zaten op de hoogste ring, de laatste 
plaatsen die nog te koop waren, en 
hadden daardoor een goed zicht op 
het hele toneel en het publiek en een 
schitterend uitzicht over de Adriatische 
Zee. 

 
 

‘De Leraar’ 

De vogels 

https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.7288&mlon=15.9485#map=15/43.7288/15.9485&layers=C


Excursiegebied: Rond Bribir 
Datum: 21-6-2019 
Aantal deelnemers: 10 
Duur: ¾ dag 
Vervoer: auto 
Onderwerpen: Vogels, insecten, archeologie 
Waardering: 9 
Route: 

1) D56 door Skradin volgen tot Bribirske Mostine, daar links. Dan 1e asfaltweg links, water over 
en 2e gravelweg rechts: 43,9243 15,7890 Vanaf daar in Noordwestelijke richting gelopen tot 
het water. 

2) Terug naar Bribirske Mostine, D59 volgen in noordoostelijke richting. De 90 graden bocht 
naar rechts volgen en vervolgens in de 90 graden bocht naar links het kleine weggetje 
rechtdoor nemen en een stukje doorrijden tot aan linkerzijde een watertje verschijnt: 
43,9283 15,8316 

3) Doorrijden naar Bribirska Glavica, gelegen op een heuvel: 43,9246 15,8427 
Sfeerverslag: 
We vertrokken pas om 9:30, omdat we de 
avond ervoor naar een concert waren geweest 
van Klapa Bonaca in Šibenik. Het was erg warm, 
zo’n 33 ᵒC. Het was een wandeling naar een 
bruggetje en weer terug. Veel bloemen, dus 
ook veel vlinders dit keer: genoten van 
Witbandzandoog, Dambordjes, Tweekleurige 
parelmoervlinders en Bruine zandoogjes. 

 
Op de wandeling bevonden zich twee plekken met 
schaduw die goed van pas kwamen voor de pauzes. Bij 
de brug aangekomen bleek dat iedereen onderweg de 
Bijeneters al had gezien en gefotografeerd. Ook de 
Scharrelaar en Roodkopklauwier werden gezien. 
Tragisch was het lot van een Tweekleurige 
parelmoervlinder, die door een Krabspin te pakken 
werd genomen. 
De rit ging verder naar een idyllische plek aan een 
beek/riviertje, waar we een Zuidelijke oeverlibel zagen 
en een Nachtegaal hebben gezien en gehoord. Een 

Kroatische vrouw, die in 
Nederland woont, wees ons op een bron met 
schoon drinkwater. Erg leuk. 
Ook hebben we een Cicade geboren zien worden. 
Tot slot gingen we naar een Romeinse opgraving. 
We hebben daar wat rondgekeken. Best wel de 
moeite waard, alleen jammer dat het museum 
gesloten was. 
Al met al hadden Ineke en Hans weer voor een 
fantastische dag gezorgd.  

Tweekleurige parelmoervlinder 

Witbandzandoog 

Zuidelijke oeverlibel 

https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.9243&mlon=15.7890#map=15/43.9243/15.7890&layers=C
https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.9283&mlon=15.8316#map=15/43.9283/15.8316&layers=C
https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.9246&mlon=15.8427#map=15/43.9246/15.8427&layers=C


Excursiegebied: Burnum/Manojlovacki slap/Krka monastery 
Datum: 22-6-2019 
Aantal deelnemers: 10 
Duur: hele dag 
Vervoer: auto 
Onderwerp: planten, vogels, insecten, 
archeologie 
Route:  

1) Via D56 door Skradin tot Bribirske 
Mostine, daarna D59 richting 
noordoosten. Na 21km aan linkerhand 
Burnum: 44,0171 16,0153 

2) Na bezoek D59 nog 1km volgen en 
rechtsaf, afdalen en in bocht parkeren: 44,0109 16,0345 

3) Terug naar D59, westelijk en borden naar Krka Monastery volgen: 43,9622 15,9893 
Sfeerverslag: 

Het bezoek aan het amphitheater in Burnum 
was zeker de moeite. Het wordt zorgvuldig 
gerestaureerd en duidelijk is te zien wat de 
originele restanten zijn. 
De trail, die we gelopen hebben, gaf veel plant- 
vogel- en vlinderplezier. Aan het eind was een 
waterval, die we niet goed konden zien door 
de weelderige plantengroei er om heen. 
Ook het manastir Krka was een verrassing, 
omdat deze kerkstijl helemaal niet West-
Europees is. In de kerk waren van onder tot 
boven prachtige kleurige wandschilderingen. 
Daarna nog een mooie wandeling gemaakt 
rond het meer bij het klooster. 
Een geslaagde dag. 
 

 
Excursiegebied: Stadsbezoek Šibenik 
Datum: 23-6-2019 
Sfeerverslag: 
De vrije dag werd door een aantal 
mensen benut om naar Šibenik te 
gaan. Achterin het stadje werd weer 
geparkeerd en opnieuw langs de 
Adriatische Zee naar het centrum. 
Leuk was te zien dat ook hier de 

Distelvlinders (langs de kust) naar het westen vlogen. 
In een fontein zaten een groot aantal schildpadden te 
genieten van het water. 
Uiteraard tot slot heerlijk gegeten in een restaurantje 
langs het water. 

https://www.openstreetmap.org/?mlat=44.0171&mlon=16.0153#map=15/44.0171/16.0153&layers=C
https://www.openstreetmap.org/?mlat=44.0109&mlon=16.0345#map=15/44.0109/16.0345&layers=C
https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.9622&mlon=15.9893#map=15/43.9622/15.9893&layers=C


Excursiegebied: Paklenica 
Datum: 24-6-2019 
Aantal deelnemers: 10 
Duur: hele dag 
Vervoer: auto 
Onderwerp: planten, landschap 
Route: 
Via tolweg in noordelijke richting 
voorbij Zadar. Daar borden Paklenica 
gevolgd en noordelijke ingang 
genomen net waar je Starigrad 
Paklenica in rijdt. Na kopen 
toegangskaartjes geparkeerd rond: 

44,3006 15,4700. Vervolgens vrij in het park gelopen. 
Sfeerverslag:  
Het was een behoorlijk stuk rijden. De folder beloofde 
honderden planten, vogels en vlinders. Wij waren er klaar voor, 
maar helaas was de oogst minimaal. Wel was het mooi wandelen 
steeds verder het 
(smalle) dal in. Je 
kon kiezen tot hoe 
ver en hoe hoog je 
wilde gaan.  
Op de terugweg 
werden nog twee 
Kiekendieven gezien 

en toch weer een tweetal niet eerder 
geziene vlinders: het Heideblauwtje en het 
Tweekleurige hooibeestje.  
 
Excursiegebied: Knin en omgeving 
Datum: 25-6-2019 

Aantal 
deelnemers: 10 
Duur: hele dag 
Vervoer: auto 
Onderwerp: 
planten, 
vogels, insecten, cultuur 
Route: 
1) Via Drnis naar Knin gereden en daar geparkeerd bij 
het fort boven op de heuvel: 44,03578 16,19395 
2) Oostelijk de stad verlaten en boven een van de 
eerste stroompjes van de Krka een Natura 2000-gebiedje 
bezocht: 44,0428 16,2356 
3) Een paar honderd meter terug gereden en naar de 
waterval toe gelopen: 44,0415 16,2348 
4) Een paar honderd meter oostelijker de auto 
geparkeerd en stroomafwaarts de Krka een stuk gevolgd: 
44,0405 16,2246 

Heideblauwtje 

Tweekleurig hooibeestje 

https://www.openstreetmap.org/?mlat=44.3006&mlon=15.4700#map=15/44.3006/15.4700&layers=C
https://www.openstreetmap.org/?mlat=44.03578&mlon=16.19395#map=18/44.03578/16.19395&layers=C
https://www.openstreetmap.org/?mlat=44.0428&mlon=16.2356#map=16/44.0428/16.2356&layers=C
https://www.openstreetmap.org/?mlat=44.0415&mlon=16.2348#map=16/44.0415/16.2348&layers=C
https://www.openstreetmap.org/?mlat=44.0405&mlon=16.2246#map=16/44.0405/16.2246&layers=C


Sfeerverslag: 
Even na achten vertrokken we met z’n allen richting Knin. Een behoorlijk stuk rijden (50 km). Eerst 
bezochten we de burcht, een heel uitgebreid terrein met de restanten van vestingswerken en 
gebouwen met diverse ruimten, waarin o.a. exposities over het ontstaan van de huidige republiek 
Kroatië werden getoond. Ook van het schitterende uitzicht over Knin en omgeving hebben we onder 

het genot van een kop koffie op 
een terrasje genoten.  
In de verte zagen we al de 
waterval, die we daarna gingen 
bezoeken. Boven de waterval 
vonden we een nat gebiedje, waar 
weer het nodige te zien was en tot 
slot hebben we nog onderaan bij 
de waterval geparkeerd en er heen 
gelopen. 
Eén auto ging daarna terug, de 
deelnemers van de andere auto 
bleven daar nog een uurtje 
wandelen. 
 

 
Excursiegebied: Stadsbezoek Trogir en Split 
Datum: 26-6-2019 
Aantal deelnemers: 8 
Duur: ¾ dag 
Vervoer: auto 
Onderwerp: vogels, cultuur 
Route:  
1) Via tolweg in zuidelijke richting naar Trogir 

gereden. Beste parkeerplek leek te zijn: 
43,51740 16,24729 

2) Binnendoor naar Split gereden en geparkeerd 
bij: 43,51226 16,43781 Vanaf daar naar de 
waterkant gelopen en vrij de oude stad met 
het paleis van Diocletianus bekeken. 

Sfeerverslag: 
Een drietal deelnemers hadden geen zin in warme 
stadjes en lastten een extra rustdag in. De overige 
mensen gingen op weg naar Trogir en Split. 

In de middeleeuwse stad Trogir was het goed 
wandelen door de nauwe en dus 
schaduwrijke straatjes. De kathedraal (Sv. 
Lovre) bevat een schat aan oude relikwieën. 
Maar ook wel weer erg veel toeristen. Voor 
iedere groep toeristen traden klapa-zangers 
weer op, geweldig om te horen op het 
terrasje waar we koffie dronken.  

https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.51740&mlon=16.24729#map=18/43.51740/16.24729&layers=C
https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.51226&mlon=16.43781#map=18/43.51226/16.43781&layers=C


Daarna door naar Split. Een erg drukke stad en in het 
centrum weer veel toeristen. We liepen langs de 
boulevard naar het paleis van Diocletianus. Van zijn 
oude-dags woning van 4 ha. restte vooral de 
buitenmuren. Verder was het helemaal gevuld met 
toeristenstalletjes met alle mogelijke souvenirs. 
Omdat het hier veel opener was, was het bij 36ᵒC 
best wel warm om te lopen. Toch fijn om het gezien 
te hebben, al had Trogir mijn voorkeur. 
 
 

Excursiegebied: Visovac en Roški slap 
Datum: 27-6-2019 
Aantal deelnemers: 7 
Duur: 1/2 dag 
Vervoer: auto 
Onderwerp: vogels, bosbeekjuffers, watervallen 
Route: 
1) D56 in zuidelijke richting en bij D33 in 
oostelijke richting verder. Voorbij Konjevrate en 
Brnjica naar links om de Cikola te kruisen. Via 
Drinovci naar Stinice gereden en daar 
geparkeerd:  43,8632 15,9796 In noordelijke 
richting het educatieve pad een stukje gevolgd, 

maar al snel aan de linkerkant van het pad af om bij een weitje te komen: 43,8658 15,9762 
2) Met de boot vanaf de parkeerplaats naar Visovac en daar de rondleiding gevolgd. 
3) Met de auto naar Roški slap en daar rondgelopen: 43,9033 15,9771 
Sfeerverslag:  
Het doel was dit keer het eiland(je) met het klooster 
Visovac in de rivier de Krka. Om tien uur werden we 
overgezet vanuit Stinice. We waren een tijdlang de eerste 
gasten en genoten van de rust en sfeer op het eiland en in 
het openbare deel van het klooster. In het kerkje zat een 
monnik op een orgel te oefenen voor de diensten en 
zagen we dat ook zij last hebben van de Buxusmot. 
Een drietal deelnemers keerden terug naar de camping, de 
diehards gingen door naar Roški slap. Ze kregen er geen spijt van. Er was een 
schitterende wandeling uitgezet bij deze waterval en we genoten van de vele 
(tienduizenden?) Weide- en Bosbeekjuffers. Op een mooi panorama punt hebben we tot slot nog 
even genoten van de omgeving. 

Buxusmot 

https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.8632&mlon=15.9796#map=16/43.8632/15.9796&layers=C
https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.8658&mlon=15.9762#map=16/43.8658/15.9762&layers=C
https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.9033&mlon=15.9771#map=16/43.9033/15.9771&layers=C


 
Excursiegebied: Paadje onder de windmolens langs en Bilice/Stubalj (aan het meer) 
Datum: 28-6-2019 
Aantal deelnemers: 4-7 
Duur: 1/2 dag 
Vervoer: auto 
Onderwerp: insecten, planten, vogels 
Route: 
1) D56 in zuidelijke richting en daarna D33 in westelijke richting 1,5km volgen. Bij kruising linksaf 

richting Cogelje (gravelweg), daarna met de bochts naar rechts en geparkeerd: 43,7701 15,9519 
De gravelweg een stuk gevolgd in zuidoostelijke richting. 

2) Terug richting asfalt en kruising overgestoken richting Bilice. In Bilice rechtsaf richting Stubalj, 
maar voor Stubalj weer rechtsaf om uiteindelijk te parkeren rond: 43,7877 15,8961 Aldaar de 
met stenen afgebakende weggetjes gevolgd in noordwestelijke richting. Aan de oostkant van het 
terrein naar een steigertje afgedaald en daar het waterleven bekeken: 43,7909 15,8958 

Sfeerverslag: 
Bij de verkenning 
van het eerste deel 
van de excursie 
werd een 
Kardinaalsmantel 
gezien. Alle reden 
dus om opnieuw te 
plaatse te gaan 
kijken. Jammer 
genoeg werd die 
vlinder niet gezien, 
wel de Grote 
saterzandoog. 
Eén auto ging 
daarna weer terug 
naar de camping, de 
andere auto ging 

naar de 2e bestemming en had daar nog een leuke excursie. 
 

 
 
Enkele mensen deden de excursie 
van 18 juni nog eens over, maar 
liepen door naar het plaatsje   
Milkovići, waar ze een mooi uitzicht 
hadden over de Krka. 
 
 

Grote saterzandoog 

https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.7701&mlon=15.9519#map=16/43.7701/15.9519&layers=C
https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.7877&mlon=15.8961#map=16/43.7877/15.8961&layers=C
https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.7909&mlon=15.8958#map=16/43.7909/15.8958&layers=C


Plantenlijst 
 

Het vinden van bruikbare flora’s voor de 
Kroatië is best wel een probleem. Er is 
geen recente en volledige flora van het 
gebied (Balkan, voormalig Joegoslavië 
etc.). Het beste bij komt de Flora van Oleg 
Polunin, maar deze gaat er van uit dat de 
middel-Europese en mediterrane flora’s 
bekend zijn en is bovendien erg selectief 
en (dus) onvolledig. Het snelste werkten 
de flora’s van Blamey en Schönfelder. Voor 
de middel-Europese flora hebben we ook 
een paar keer de Oostenrijkse flora ter hand genomen. Voor het 
determineren van wat moeilijkere soorten hebben we ook gebruik gemaakt van de Flora 

Europaea. Deze is echter samengesteld uit de 
beschikbare regionale flora’s en kampt dus 
met hetzelfde probleem, die zijn er voor dit 
gebied niet. Voor een toekomstig bezoek aan 
de balkanregio valt het te overwegen om de 
Nieuwe Italiaanse flora mee te nemen. De 
Flora d’Italia (4 delen, € 500 plusminus) is pas 
uit en zal in ieder geval een redelijke overlap 
met de Adriatische kust aan de Balkan-kant 
hebben. 

 
 

Wat ook helpt zijn de plantherkennings-apps, meestal geven die wel (een indicatie voor) het 
geslacht. 
 

Geraadpleegde flora’s: 
Blamey, Marjorie: De Geïllustreerde flora. 
Blamey, Marjorie: Toutes les Fleurs de 
Méditerranée (ook in het Nederlands geloof 
ik). 
Polunin, Oleg: Flowers of Greece and the 
Balkans. 

Schönfelder, Peter: Die Neue Kosmos 
Mittelmeereflora. 
Fischer, Oswald en Adler: Exkursionsflora 
Österreich Liechtenstein Südtirol. 

                                                    Tutin etc: Flora Europea (5 delen) 
 
Jacques 
 
 

Inula Verbascifolia 

Stachus cretica 

Naaldkervel 



 
Excursies juni 1

6 
1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

Salvia grandifolia 
   

X 
       

Teucrium capaitatum 
 

X X X 
       

Scandix pecten-veneris Naaldkervel X 
         

Onopordum ilyricum 
 

X 
         

Helichrisum italicum Kerrieplant X X 
        

Kerrieplant                                                                                           Akkerzenegroen 

  

Bupleurum baldense 
 

X 
         

Verbascum purpureum 
 

X 
         

Linum bienne Vlas X 
         

Stachys cretica 
 

X 
         

Sanguisorba minor Kleine pimpernel X 
         

Echium plantagineum Weegbreeslangenkruid X 
         

Picris echioides Dubbelkelk X 
         

Cichorium spinosum Stekelige cichorei X 
         

Reseda reseda Wilde reseda X 
         

Ajuga chamaepitys Akkerzenegroen X 
         

Clematis flammula Scherpe clematis X 
         

Sedum acre Muurpeper X 
         

Allium sphaerocephalon Kogellook X 
         

 
Kogellook 
 
 
 
 
 
 
 
      Venkel 

Allium amploprasum Wildlook X 
         

Setara viridis Groene naaldaar X 
         

Foeniculum vulgare Venkel X 
         

Nigella damscena Juffertje in het groen X 
    

X 
    

Salvia camperstre Veldsalie X 
         



Teucrium chamaedrys Echte gamander X 
         

Anthyllis vulnerria Wondklaver X 
         

Spartium junceum Bezemstruik (Spaanse 
brem) 

X 
         

Orlaya grandiflora Straalscherm X 
         

Bituminaria bituminosa 
  

X 
        

Sedum sexangulare Zacht vetkruid 
 

X 
        

Tamus communus Spekwortel 
 

X 
        

Ficus carica Vijg 
 

X 
        

Scabiosa columbria Duifkruid 
  

X 
       

Rosmarinus officinalis Rozemarijn 
 

X 
        

Anagallis arvensis Rood guichelheil 
 

X 
       

X 

Ruscus aculeatus Muizendoorn 
 

X 
        

Morus alba Moerbeiboom 
 

X 
        

Veronica beccabunga Beekpunge 
 

X 
   

X 
    

Adiantum capillus-veneris Venushaar 
 

X 
        

Asplenium trichoman Steenbreekvaren 
 

X 
        

Asplenium ceterach  Schubvaren 
 

X 
   

X 
    

Schubvaren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Oleander 

Briza maxima (Bevertjes, groot) 
 

X 
        

Parietaria judaica Klein glaskruid 
 

X 
        

Fumaria schrammii 
   

X 
       

Paliurus spina-christi Christusdoorn X X X 
       

Reseda phyteuma 
   

X 
       

Satureja juliana 
    

X 
      

Teucrum flavum 
    

X 
      

Prasium majus 
    

X 
      

Securigera varia Bont kroonkruid 
   

X 
 

X 
    

Stachys palustris Moerasandoorn 
   

X 
      

Cladium mariscus Galigaan 
   

X 
      

Carthamus lanatus 
    

X 
      

Reseda alba Witte reseda X 
   

X 
     

Inula oculus-christi 
      

X 
    

Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie 
     

X 
    



Aristolochia clematis Pijpbloem 
     

X  
   

X 

Bryonia dioica Heggenrank 
     

X 
    

Torilis japonicus Heggendoornzaad 
     

X 
    

Clinopodium vulgare Borstelkrans 
     

X 
    

Trifolium campestre Liggende klaver 
     

X 
    

Chondrilla juncea Knikbloem 
     

X 
    

Medicago lupulina Hopklaver 
     

X  
    

Picris hieracioides Echt bitterkruid 
     

X 
    

Anchusa azurea Italiaanse ossentong 
     

X 
    

Solanum dulcamara Bitterzoet 
     

X 
    

Erynchium campestre Kruisdistel 
     

X 
    

Echium italicum Italiaans slangenkruid X 
    

X 
    

Melica ciliata Wimperparelgras 
     

X 
    

Trifolium angustifolium 
      

X 
    

Scabiosa crenata 
      

? 
    

Galium verum Geel walstro 
     

X 
    

Campanula lingulata 
          

X 

Consolida regalis 
          

X 

Thalictrum minus Kleine ruit 
      

X 
   

Lathyruslatifolia Brede lathyrus        x   

Centaurium erytrhraea Echt 
duizendguldenkruid 

         
X 

Witte brunel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Brede lathyrus 

Inula verbascifolia 
 

X 
       

X 
 

Ononis repens ssp spinosa Kattendoorn 
         

X 

Lythrum salicaria Grote kattenstaart 
         

X 

Stachys pubescens 
         

X 
 

Campanula fenestrellata 
         

X 
 

 
Zomerfijnstraal 

          

Dorycnium pentafilum 
          

X 

Pastinaca sativa Pastinaak 
         

X 

Ostrya carpinifolia Hopbeuk 
        

X X 

Brunella laciniata (Witte brunel) 
       

X 
 

X 

Smyrnium perfoliatum Doorwaskervel 
         

X 

 



Vogellijst 
 
Lijst van excursies, behorend bij het overzicht van waargenomen vogels.  

 
1. 16- 06- '19  Lozovac : wandeling rond de 
camping 
2. 17- 06- '19  Skradinsky Buk  ( watervallen) 
3. 18- 06- '19  veldpaden vanaf de camping 
4. 19- 06- '19  Vransko Jezero 
5. 20- 06- '19  wandeling vanaf de camping 
6. 21- 06 -'19  “moerasjes” en riviertje ten 
noorden van Bribir 
7. 22- 06- '19  Burnum en omgeving 
8. 24- 06- '19  Paklenica Nationaalpark 
9. 25- 06- '19  Knin en omgeving 
 

De waarnemingen die op en in de directe omgeving van de camping zijn gedaan en 
andere losse waarnemingen zijn toegevoegd aan de waarnemingen van de excursies.  

De Nachtzwaluwen bv waren elke avond op vier plaatsen rond de camping te horen en ook de 
Spaanse Mussen waren trouwe klanten. 
 
Opmerkelijk was dat er per dag maar een beperkt aantal vogels maar ook een beperkt aantal 
vogelsoorten werd waargenomen. Overigens wel vogelsoorten die niet alledaags waren !  
 
Bert 
 

  
Nummers van de 
excursies 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fuut Podiceps cristatus 
   

x 
     

Aalscholver Phalacrocorax carbo 
 

x 
    

x 
  

Dwergaalscholver Microcarbo pygmeus 
   

x 
     

 
 
 
 
 
 
Dwergaalscholver tussen de meeuwen 

Grauwe klauwier (m en v) 

Bijeneter 



Kleine Zilverreiger Egretta garzetta 
   

x 
     

Blauwe Reiger Ardea cinerea 
      

x 
  

Purperreiger Ardea purperea 
   

x 
     

Knobbelzwaan Cygnus olor x 
  

x 
     

Wilde Eend Anas platyrhynchos 
 

x 
 

x 
  

x x 
 

Slangenarend Circaetus gallicus 
  

x 
 

x 
 

x 
  

Bruine Kiekendief Circus aeruginosus 
       

x 
 

Buizerd Buteo buteo x x 
       

Torenvalk Falco tinnunculus 
 

x 
 

x x 
    

Meerkoet Fulica atra 
   

x 
  

x 
  

Tureluur Trionga totanus 
   

x 
     

Geelpootmeeuw Lanus michanellus x x x x x x x x x 

Kokmeeuw larus ridibundus 
       

x 
 

Rotsduif Columba livia 
       

x 
 

Turkse Tortel Streptopelia decaocto 
 

x x x x x x 
 

x 

Zomertortel Streptopelia turtur x 
  

x x x 
   

Koekoek Cuculus canoris x 
  

x 
     

Nachtzwaluw Caprimulgus eurropaeus x x x x x x x x x 

Gierzwaluw Apus apus x x x x x x x x 
 

Alpengierzwaluw Apus melba 
       

x 
 

Bijeneter Merops apiaster 
 

x x x x x 
  

x 

Scharrelaar Coracias garullus 
     

x 
   

Hop Upupa epops 
 

x 
  

x 
    

Kuifleeuwerik Galeria cristata x 
   

x x 
   

Boomleeuwerik Lullula arborea x 
        

Veldleeuwerik Alauda arvensis x 
    

x 
   

Boerenzwaluw Hirundo rustica x x 
 

x x 
 

x x x 

Huiszwaluw Delichon urbica 
 

x 
 

x x 
   

x 

Grote Gele Kwikstaart Montacilla flava 
        

x 

Grote Gele Kwikstaart                    Blauwe Rotslijster 

Witte Kwikstaart Montacilla alba 
      

x 
 

x 

Waterspreeuw clincus clincus 
        

x 

Nachtegaal Luscinia megarhynchos 
 

x x x 
 

x x x x 

Blonde Tapuit Oenanthe hispanica 
   

x 
     



Merel Turdus merula x x x x 
   

x x 

Cetti's Zanger Cettia cetti 
 

x 
 

x 
     

Sprinkhaanzanger Locustella naevia 
   

x 
     

Kleine Karekiet Acrochephalus 
scirpaceus 

   
x 

     

Grote Karekiet Acrochephalus 
arundinacaeus 

 
x 

 
x 

  
x 

  

Baardgrasmus Sylvia cantillans x 
 

x 
    

x 
 

Braamsluiper Sylvia corruca x x 
       

Tuinfluiter Sylvia borin 
 

x 
       

Zwartkop Sylvia atricapilla 
 

x 
   

x x 
  

Tjiftjaf Phylloscopos collybita 
       

x 
 

Staartmees Aegitalos caudatus 
      

x 
  

Ganskop Parus palustris 
       

x 
 

Koolmees Parus major x x x 
  

x 
   

Wielewaal Oriolus oriolus x x x x 
 

x x x x 

Grauwe Klauwier Lanius collurio x 
   

x 
   

x 

Gaai Garrulus glandarius 
  

x 
      

Bonte kraai Corvus cornix 
   

x 
 

x x x 
 

Spreeuw Sturnus vulgaris 
   

x 
 

x 
  

x 

Huismus Passer domesticus x x x x x x x x x 

Spaanse Mus Passer hispaniolensis x x x x x x x x x 

Vink Fringilla coelebs x x x x x 
 

x x x 

Europese Kanarie Serinus serinus 
   

x 
 

x 
   

Groenling Chloris chloris x 
       

x 

Putter Carduelis carduelis x 
 

x x 
 

x x x 
 

Cirlgors Emberiza leucocephalos 
 

x x 
      

Zwartkopgors Emberiza 
melenochephala 

  
x 

      

Blauwe Rotslijster Monticola solitarius 
    

x x 
   

Rotszwaluw Ptyonoprogne rupestris 
       

x x 

Grauwe Gors Miliaria calandra 
     

x 
   

Roodkopklauwier Lanius senator 
     

x 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vlinderlijst 
 
In totaal vermeld de vlinderlijst 50 verschillende soorten. Dat is niet zo veel, want er is wel goed 
gekeken, maar het natuurgebied rond de Krka was ook weer niet zo erg groot en bovendien een 
soort oase in een kaal gebied langs de kust. 

Indrukwekkend was vooral 
de Pasja. Deze prachtige, 
uitzonderlijk grote vlinder is 
een aantal keren vliegend 
gezien en gelukkig ook één 
keer vastgelegd. Weliswaar 
geen mooie foto, maar 
duidelijk genoeg voor de 
determinatie. 
 

 
Erg leuk was ook de trek van de Distelvlinders. Eén van de 
routes liep blijkbaar over de camping, want je zag er 
ontzettend veel van oost naar west langs vliegen. 
 
Determinatie heeft vooral plaatsgevonden met behulp van 
foto’s. 
Met uitzondering van de Koninginnepage, de Dagpauwoog 
en de Kardinaalsmantel zijn van alle vlinders foto’s beschikbaar. Niet van alle waarnemingen, maar 
in ieder geval van elke soort ten minste één herkenbare. Van de Koninginnepage en de Dagpauwoog 
is het geen bezwaar dat er geen foto beschikbaar is. De waarneming van beide vlinders laat geen 
twijfel. Anders is het met de waarneming van de Kardinaalspage. Dat is een betrekkelijk zeldzame 
vlinder en hij is slechts door één persoon waargenomen. 

 
Onderscheid tussen het 
Wedewitje en het 
Scheefbloemwitje bleek 
te moeilijk. Beide vlinders 
kunnen in het gebied 
voorkomen. Het witje op 
de foto’s van 20 juni lijkt 
nog het meest op het 
Wedewitje. Ten aanzien 
van de overige dagen is 
met minder zekerheid te 
zeggen welke van de twee 
soorten het is. 
 

 
 

Volkert 

Pasja 
 
                         Distelvlinder 

Wede- of Scheefbloemwitje? 



 

Dagvlinders 
 

Data juni 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Dikkopjes                           

Groot dikkopje             x   x         

Dwergdikkopje 
 

        x               

Geelsprietdikkopje x   x   x x x   x x       

Zwartsprietdikkopje     x       x             

Grote pages                           

Koninginnepage   x x     x               

Koningspage x x x x x x x   x x   x x 

Witjes                           

Citroenvlinder x         x       x       

Cleopatra x x x x   x               

Zuidelijke luzernevlinder       x                   

Klein geaderd witje     x       x             

Wede- of Scheefbloemwitje   x     x   x   x       x 

Klein koolwitje   x         x   x x   x x 

Oostelijk resedawitje                         x 

Boswitje   x     x   x     x     x 

Kleine pages                           

Wegedoornpage x   x x   x x   x x       

Iepenpage           x       x       

Bruine eikenpage       x                   

Vuurvlinders                           

Kleine vuurvlinder     x       x     x       

Blauwtjes                           

Bruin blauwtje           x               

Boomblauwtje     x     x               

Dwergblauwtje             x     x       

Icarusblauwtje x         x       x       

Adonisblauwtje             x     x       

Heideblauwtje                 x         

Aurelia's                           

Blauwe ijsvogelvlinder 
               Wededoornpage 



Snuitvlinder   x       x       x       

Blauwe ijsvogelvlinder x x     x     x x     x   

Zuidelijke aurelia     x x     x         x   

Distelvlinder x   x x x x x   x x   x x 

Atalanta     x             x       

Dagpauwoog                   x       

Kleine vos                   x       

Pasja x x   x x                 

Parelmoervlinders                           

Keizersmantel   x x   x         x   x   

Kardinaalsmantel                        x   

Kleine parelmoervlinder     x                     

  

Duinparelmoervlinder     x   x         x       

Tweekleurige parelmoervlinder x x x x x x x   x     x x 

Zandogen                           

Bont zandoogje             x   x     x   

Argusvlinder     x x x       x x     x 

Rotsvlinder       x x x x             

Dambordje x     x   x x   x x       

Witbandzandoog   x x     x x     x x x x 

Heivlinder     x       x     x       

Grote boswachter           x x x     x x   

Grote Saterzandoog       x                 x 

Oranje zandoogje   x   x x               x 

Bruin zandoogje   x x x x x x   x x       

Hooibeestje x     x   x x     x       

Tweekleurig hooibeestje                 x         

 
 
 

Nachtvlinders 
 
Er zijn 15 verschillende soorten nachtvlinders gefotografeerd. De toekenning van de namen is erg 
lastig, vanwege het ontbreken van geschikte gids. Bij het op naam brengen van de vlinders is gebruik 
gemaakt van de veldgids voor Nederland en België ‘Nachtvlinders’ van Paul Waring en Martin 
Townsend. Ook is gebruik gemaakt van ObsIdentify. Het percentage waarschijnlijkheid dat 

Kleine parelmoervlinder                                                                                                                  Snuitvlinder 



Obsidentify geeft is in de lijst opgenomen. Let wel, ook dat programma omvat geen nachtvlinders in 
Kroatië, dus zelfs een 100% score biedt geen zekerheid. 
Enkele vlinders zijn als zeker aangemerkt. 
 
Bloeddrupjes 

 Sint-jansvlinder, zeker 
Spanners 

 Smaragdgroene zomervlinder, 92% 

 Okergele spanner, 100% 

 Egale stipspanner, 60% 

 Vlekstipspanner, 82% 

 Paarsbandspanner, 100% 

 Blokspanner spec, 38% 

 Halvemaanvlinder, 99% 

 Taxusspikkelspanner, 
100% 

 Geveerde spikkelspanner, 
54% 

Pijlstaarten 

 Hemaris croatica, zeker 
Spinneruilen 

 Plakker, 100% 

 Phegeavlinder, zeker 

 Klein geel weeskind,  
Uilen 

 Tweekleurige uil, 100% 
 
 

Microvlinders 
Buxusmot 
 
 

Netvleugeligen 
Vlinderhaft 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Libellen 
 
Beekjuffers 

Bosbeekjuffer  
Weidebeekjuffer 

Hemaris croatica 

Vlinderhaft 

Weidebeekjuffer (v) 



Korenbouten 
Bruine korenbout 
Zuidelijke oeverlibel 
Vuurlibel 

 
 
Waterjuffers 

Lantaarntje 
 
 

Overige waarnemingen 
 
Boommarters 
 2 exemplaren 
 
Schildpadden 

Griekse landschildpad 
Europese moerasschildpad 
Fonteinschildpad in Šibenik 

 
Reptielen 

Smaragdhagedis 
Ruïne hagedis 
Karsthagedis 

 
Amfibieën 

Rugstreepkikker 
Grote dikke pad 

 
Sprinkhanen 

Diverse soorten 
 
 
Boktorren 

Dennenboktor 
 
 
 

Bruine korenbout 

Karsthagedissen 

Dennenboktor 

Eén van de vele sprinkhanen 


