Nordmakedonien & Grekland 23–30 maj 2021
Fågelresa i lugnt tempo
med Göran Pettersson

En av världens största kolonier av krushuvad pelikan finns i Lake Prespa. Foto: Göran Pettersson

Varmt välkommen på AviFaunas resa till Nordmakedonien & Grekland!
Nordmakedonien och norra Grekland kallas ofta för Balkans pärla. Vi besöker våtmarker, raviner,
djupa floddalgångar, nationalparker och ett av UNESCOS biosfärreservat. Landskapet är så
hänförande att man lätt tappar andan över vyerna. Färden går genom vidsträckta, fårbetade, marker
där fonden kantas av mäktiga berg som strävar mot himlen. Vi känner historiens vingslag då vi
besöker lämningar som är över 3 000 år gamla och en stad som anlades av Alexander den Stores
far.
Vårt fokus är brett under resan där vi utöver fågelrika marker också upplever fjärilsfaunan och
härliga blomsterängar. Vi får också ta del av det goda Balkanköket och provsmakar de lokala
vinerna.

AviFauna Naturresor
Stenhusa Gård
Lilla Brunneby 106
386 62 Mörbylånga

Tel 0485–444 40
Bg. 5019–0453
admin@avifauna.se
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Resan i korthet
Datum

Orter/resplan

23 maj

Resan startar på Skopjes internationella flygplats. Under transporten till Kavadarci
besöker vid Stobi fornlämningar, de kanske mest kända lämningarna i
Nordmakedonien. De äldsta delarna är från ca 750 f. kr.! Natt i Demir Kapija hos en av
Nordmakedoniens bästa vintillverkare.

24 maj

Vi kör mot Vardar Valley där kejsarörnen häckar. Här sjunger också kalanderlärkorna i
sin karaktäristiska sångflykt. Vi är i ett område som domineras av vinodlingar.
Området är perfekt för korttålärka, biätare och blåkråkor. Utöver dessa godbitar häckar
här också slagfalk, den kan dock vara lite svårare att få se med sitt undanskymda
leverne under häckningstiden.
Vi når så småningom landets torraste region – Ovce Pole. Den glesa buskvegetationen
hyser Medelhavsarter som masktörnskata, rödhuvad törnskata, den skönsjungande
mästersångaren, flockar med spansk sparv, svarthuvad sparv och den fint tecknade
medelhavsstenskvättan. Vi har också chans att träffa på den nomadiska rosenstaren,
kanske i stora flockar, och spännande fjärilsarter som Little Tiger Blue och Delattin´s
Grayling. Senare på eftermiddagen besöker vi en koloni med rödfalkar. Natt i Demir
Kapija.

25 maj

Vi lämnar vårt boende tidigt för att ta oss till en gamrestaurang. Här utfordras
gåsgamar och smutsgamar i ett projekt som syftar till att förbättra artens chanser till
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överlevnad. Även andra rovfåglar besöker platsen och vi ska vara observanta ifall det
dyker upp mindre skrikörn. T o m varg kommer ibland fram för att snappa åt sig något
ätbart.
Vi fortsätter att skåda rovfåglar under dagen. Vi färdas genom områden med häckande
kungsörn, ormörn, balkanhök och örnvråk. När vi når Tikvesh under eftermiddagen så
blir det vinprovning. Natt i Demir Kapija.
26 maj

Vi återbesöker Vardar Valley där vi var i förrgår. Här finns så mycket fint att se. Natt i
Demir Kapija.

27 maj

Det är dags att lämna Vardar Valley. Längs vägen ut ur dalen passerar vi förbi en
gåsgamskoloni. Bland de branta kalkstensklipporna har vi också chans att se dvärgörn,
alpseglare och svart stork. På bergsluttningarna gömmer sig även rödstrupig sångare
som avslöjar sig med sin skrovliga sång samt de vackert tecknade häck- och
klippsparv. Är vi riktigt skarpögda hittar vi stenhöna, en av få endemiska fågelarter för
Europa.
Ett par timmar bort ligger Pelagonija, den mest omfattande dalen i Nordmakedonien.
Området är av stor historisk betydelse och här fanns blomstrande samhällen för över ca
2 500 år sedan. Den historiskt viktiga Axiosfloden, som mynnar väster om
Thessaloniki i Grekland, har sina källor i Pelagonija. Vi njuter av kolonier med vit
stork, häckande ängshökar och fina fjärilsmarker. Natt i Bitola.

28 maj

Sjön Prespa är ett av UNESCOS biosfärreservat och ligger mitt i hjärtat av Balkan och
delas av tre länder, Albanien, Grekland och Nordmakedonien. Det stämningsfyllda
landskapet, fåglarna, de traditionella byarna och de högst remarkabla minnesmärkena
från Bysans, ger Prespa dess unika karaktär. Här finns en mosaik med öppet vatten,
fuktängar, skogar med ek och björk och höglänta alpängar. De två sjöarna Stora och
Lilla Prespa är bland de äldsta sjöarna i Europa och ligger på över 800 meters höjd.
Krushuvad pelikan häckar här med över tusen par, medan dess vita släkting häckar
med blott ett dussintal par. Vi söker efter dvärgskarv, den skygga dvärgrördromen och
den vackra vitögd dykanden. Där bergen reser sig från sjökanten häckar den läckert
färgsatta stentrasten, energiknippet klippnötväcka och bergens egen svala, klippsvalan.
Runt vårt boende har vi stora möjligheter att höra dvärguvens monotona vissling och
nattskärrans knarrande. Vi tar oss tid för att undersöka Bitola, där vi bor. Centrat är
från tiden då Ottomanska riket omfattade även Balkan. Alldeles utanför Bitola ligger
ruinerna efter Heraklea – Lynkestis, staden som anlades på 300-taler f. kr. av
Alexander den stores far. Natt nära Pelister nationalpark, en kvarts körning utanför
Bitola.

29 maj

Vi inleder med en morgonpromenad i omgivningarna. Kanske hittar vi den
undandragna nötkråkan, här i sin sydligaste utbredning i Europa. Efter frukost kör vi in
i Grekland och skådar hela dagen i grannlandets del av Lake Prespa. Här häckar
vasslevande fåglar som skedstork och purpurhäger. I våtmarkerna födosöker
bronsibisar och vi håller även koll mot himlen där har vi goda chanser att hitta
kungsörn och duvhök. Vi avslutar dagen med en traditionell grekisk middag vid en
liten by vid sjökanten. Därefter kör vi tillbaka till våt boende nära Bitola.

30 maj

Transport (ca 2,5 h) tillbaka till Skopjes internationella flygplats där resan avslutas.
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Silkeshäger är en vanlig häckfågel i våtmarker. Foto: Erik Hirschfeld

Viktigt
Resans upplägg. Det som beskrivs i reseinformationen och programmet är ett preliminärt
upplägg. Ändringar i det kan ske beroende på väder, lokala förekomster av djur eller andra faktorer
som reseledaren på resan bedömer som viktiga för att få ett maximalt utbyte av resan. Det kan t ex
också handla om att byta ut en restauranglunch mot picknicklunch eller byte av hotell (av minst
likvärdig standard).
Vilda djur. De arter som anges i programmet skall ses som en indikation på vad som kan ses på
resan och inte en garanti för vad som ses. Om du vill bedöma sannolikheten för en viss art råder vi
dig till att se våra tidigare reserapporter från resmålet, om sådana finns. Eller höra av dig till
reseledaren.
Strapatser och tempo. Någon gång går vi stenig mark med viss stigning, ibland kan det vara löst
grus på stigen och en stav kan vara bra att ta med om du har problem med t ex balans. Vi gör inga
avancerade promenader i höjdled. Ofta stannar vi vårt fordon och går en kort runda i närheten.
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Resans pris: 19 900 kr
AviFauna förbehåller sig rätten att, p g a exempelvis valutaförändringar, oförutsedda ökade
kostnader för landarrangemanget såsom bränsletillägg och nyligen införda skatter, höja resans pris
med 8 % till då slutbetalning skall föreläggas. Vi eftersträvar verkligen att INTE behöva göra det
och i praktiken inträffar det sällan. Observera också att vissa smärre justeringar kan behöva ske med
start- och sluttid för resan, även om vi eftersträvar att inte ändra detta heller. Se också under
rubriken flygresa till landet.

Vad ingår i priset













boende med del i dubbelrum, dusch och toalett på rummen
helpension med vatten som dryck till lunch och middag
alla transporter mellan start- och slutpunkt på resan
en traditionell makedonisk middag och en traditionell grekisk middag
en vinprovning i Makedonien
arkeologisk tur vid Stobi
inträden och lokala skatter
dricks till guider och de i resan ingående måltider
skicklig lokal engelsktalande guide
svensk reseledning
artlista
reserapport från resan

Vad ingår inte i priset







anslutningsresa till och från mötesplatsen
personliga utgifter såsom klädtvätt, telefon och alkoholhaltiga drycker
matersättning eller andra utgifter om deltagaren inte väljer att delta i gruppens program
utgifter orsakade av förseningar till anslutningspunkten
dricks för ev personlig service
reseförsäkring och/eller avbeställningsskydd

Flygresa till landet
Flyg till Makedonien (Skopje) ingår inte i resans pris. Du kan antingen boka flyg själv (billigast)
eller be AviFauna boka det (expeditionskostnad om 150 kr plus påslag från vår underleverantör).
Det måste i så fall kryssas i på anmälningsblanketten när du anmäler dig.
Om du köper flygbiljett själv:
Boka inte din flygresa utan att ha fått besked om tider från AviFauna först. I normala fall vet vi
cirka senast cirka 3 månader före avresa. Du får då ett besked från AviFauna med den tid du skall
befinna dig på resans startplats och vilket flyg reseledaren åker med. Om du bokat flygbiljett själv
utan klartecken från AviFauna kan vi inte ersätta dina kostnader ifall vi måste ställa in resan.
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Om du vill att AviFauna skall köpa flygbiljett åt dig:
Observera att de flygresor vi bokar i allmänhet blir dyrare än om du bokar själv, vi har inte samma
möjligheter att köpa billiga biljetter då vi handlar genom en underleverantör. Det billigaste är att
alltid boka själv som privatkund. Om du inte kryssat i rutan för flygbokning på
anmälningsblanketten bokar vi inte flyg till dig.
Observera att vi kan köpa ombokningsbara, dyrare biljetter om du vill ha flexibilitet med ned- eller
hemresa.
Om du bokat flygbiljett efter att AviFauna gett klartecken till flygbokning, eller AviFauna ställt in
resan och du debiterats flygbiljetten, får du biljettkostnaden ersatt av AviFauna.
OBS att vid avbeställning av resan 180 dagar (90 dagar för resor inom Europa) eller senare före
avresa debiteras hela flygbiljettens pris om den är beställd av oss.
Du som bokar flyg genom AviFauna får flygbiljetten utskickad ca två veckor före
avresa.

Bagage
Observera att kikare, tub och kamerautrustning bör ingå i handbagaget, där risken för stötar och
stöld är mindre. Skulle ditt bagage bli försenat eller förkommet kan det också vara en fördel att ha
toalettartiklar, viktig medicin, ett ombyte kläder etc. i handbagaget. Tänk också på att
bagageutrymmet i våra fordon kan vara begränsat, packa gärna i mjuka s k soft bags med storleken
anpassad till innehållet. Kontrollera med ditt flygbolag vilken viktgräns och viktmått som gäller
(varierar i allmänhet mellan 15 till 30 kg för incheckat bagage och 8 till 12 kg för handbagage).

Reseförsäkring
Observera att du är skyldig att ha en reseförsäkring. Du kan förmodligen teckna en reseförsäkring
via din hemförsäkring. Kontrollera att du verkligen får fullgott reseskydd, inklusive sjuk- och
hemtransport vid allvarlig sjukdom eller olycka samt vidaretransport om du skulle missa flyget eller
någon anslutning på resan. Om du har reseförsäkring på ditt kreditkort som du betalar med,
kontrollera vad som ingår.
Om du har en diagnosticerad sjukdom kan det innebära begränsningar för vad reseförsäkringen
täcker. Kontrollera detta med ditt försäkringsbolag.
Som ett alternativ till att teckna reseförsäkring via hemförsäkringen kan man också köpa separata
reseförsäkringar, sök på nätet efter företag som erbjuder det.

Hälsa och vaccination
Du bör i god tid före avresan ta kontakt med en vaccinationscentral för att se över dina
vaccinationer. Det kan vara god idé att medföra lite egna sjukvårdsartiklar som preparat mot
diarréer, t.ex. Dimor, som kan köpas receptfritt på apotek och stoppar okomplicerad diarré. Kom
också ihåg att packa med handsprit. Handsprit säljs hos de flesta apotek och apoteksombud. Ta med
små förpackningar så att ni kan ha dem i öppningsbara plastpåsar i handbagaget på flyget. Mindre
förpackningar får också lättare plats i en jackficka. Plåster och cerat för torra läppar kan också vara
klokt att packa med liksom vätskeersättning ifall du skulle råka ut för någon svårare magåkomma.
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Allmänt upplägg
Detta är en resa med lugnt tempo i fält. Vi reser runt i rymlig buss och äter för det mesta
hotellfrukost innan dagens exkursion påbörjas Vi kommer att gå några promenader på någon eller
några timmar i relativt lättgången terräng, någon gång lite mer kuperat. Dessa exkursioner innebär
inte några svårare strapatser.
Avstånden är relativt korta i Nordmakedonien, men vägarna är kurviga och ibland kanske de inte
lever upp till nordeuropeisk standard. Vissa dagar blir det korta körsträckor. Några dagar, när vi
byter övernattningsort, är den längsta transportsträckan knappt tre timmar. Lunchen blir både på
restaurang och i form av picknick. Vi kommer att göra kaffestopp på bar längs med vägen när vi har
våra transportsträckor.
Huvudmålet äts på restaurang som regel på kvällen efter avslutad skådning och sedan vi hunnit ett
besök på hotellet för dusch. Artgenomgångar, då vi sammanfattar vad vi sett under dagen, hålls i
samband med huvudmålet. Då går vi också igenom morgondagens aktiviteter och vilka fåglar det
finns anledning att vara speciellt uppmärksam på.
Om du har någon allergi eller inte äter viss mat måste du säga till om det senast vid slutbetalning
då det i vissa länder kan vara svårt att ordna på plats.

Logistandard
Vi kommer att bo på 4-stjärniga hotell under resan. Flera av våra boenden är genuina och inhysta i
äldre byggnader.

Förutom fåglar...
reser vi genom gamla kulturlandskap där jordbruket ofta är mekaniskt och utförs med mänsklig
kraft. I vissa områden dominerar vinproduktion, medan andra torrare och bergigare områden är en
ren njutning för ögat.

Utrustning
Reseledaren har en tubkikare men det rekommenderas att ta med egen om du vill kunna avnjuta
fåglar och däggdjur i lugn och ro. Handkikare är naturligtvis ett måste för alla!
Ytterligare några pinaler som resenären kan utrusta sig med: ficklampa, mugg, dagtursryggsäck
eller fältväska (så vi inte lämnar värdesaker i bilarna), kniv (dock ej i handbagaget på flyget),
konserv- och flasköppnare, myggstift, egen rulle toapapper, pengaväska att bära runt halsen eller
magen, några tomma plastpåsar, väckarklocka om du inte har väckningsfunktion i din telefon, lås
till resväskan (köp gärna AviFaunas bagagelås hos Naturbokhandeln!), pannlampa, stearinljus och
tändstickor (vid fall av strömavbrott på hotellet), öronproppar, solglasögon, solhatt,
solskyddsmedel, våtservetter och tvättmedel.

Klädsel
Vädret i maj är i allmänhet soligt och skönt men kan vara opålitligt. Ta med blandad klädsel som
kortärmad skjorta/blus och liknande men även klädsel för kyligare klimat (morgnar). På slätterna
kan vinden friska i ordentligt. På högre höjd kan solen bränna starkt.
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Du bör vara garderad mot regn, så tag med regnställ (även bra som vindskyddsplagg) och paraply. I
övrigt klarar vi oss bra med joggingskor/grova promenadskor eller skådarsandaler.
Om du letar kläder, besök gärna vår samarbetspartner Pinewood på www.pinewood.eu.

Fotografering
Om du vill satsa mer ambitiöst på fotografering bör du vara beredd på att avsätta särskild tid för det
och gå på egen hand en del (även om det innebär att man inte ser riktigt lika mycket fågel). Om du
går på egen hand en liten bit från gruppen måste du vara mycket uppmärksam på samlingstider och
var resten av gruppen rör sig så man inte försenar avfärd eller skrämmer fåglar som resten av
gruppen smyger på. Det är särskilt viktigt att reseledaren informeras om detta i förväg och att ditt
fotograferande inte försenar gruppen.
Möjligheterna att fotografera fåglar är på denna resa medelgoda till goda. Vyerna och landskapet är
givetvis lättfotograferat och vi kommer att erbjudas många möjligheter till fina miljöbilder.

Valuta och personliga utgifter
I Nordmakedonien betalar man med Makedonisk denar (MKD). I Grekland betalar man Euro. Jag
räknar med att vi ska kunna ta ut pengar på bankomat under resan. Första bankomaten finns på
Skopjes internationella flygplats. Det är bara att ha med sig lite kontanter i form av Euro.
Det är helpension på resan. Måltidsdryck i form av vatten ingår alltid i middagarna. Vill ni njuta av
starkare drycker bör ni budgetera för detta. Lägg därtill utgifter för eget bruk, typ souvenirer.

Tidsskillnad
Nordmakedonien är i samma tidszon som Sverige, medan Grekland ligger en timma före Sverige (+
1).

Typ av stickkontakt
Se https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-country/.
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Litteratur
Fåglar De fälthandböckerna som gäller är Fågelguiden av Lars Svensson m.fl. (senaste upplagan
är från 2015) eller Lars Jonssons Fåglar i Europa, Nordafrika och Mellanöstern.
Däggdjur och övriga djur Vad gäller däggdjursfaunan är den bästa boken Mammals of Europe,
North Africa and The Middle East (Aulagnier m.fl. 2008). För grodor och kräldjuren finns
European Reptile and Amphibian Guide av Kwet (New Holland 2009) som är en liten behändig
fotoguide. Makedonien är även mycket rikt på dagfjärilar. Vi kommer, förhoppningsvis, att stöta på
fjärilar i riklig mängd och en del arter kan vara kul att lära sig att känna igen. En (relativt ny)
attraktiv bok över Europas fjärilar är fotoguiden Butterflies of Britain and Europe (Haahtel m fl
2019).
Lämpligen vänder du dig till BirdLife Sveriges egen butik Naturbokhandeln när du köper
fågelböcker inför resan. Förutom att de har ett enastående utbud och kunniga försäljare gynnar du
fågelskyddet för varje inköp du gör där. Tel 0485–444 40, www.naturbokhandeln.se.

Artlista i samarbete med iGoTerra
AviFauna har ingått ett långsiktigt samarbete med iGoTerra som ett led i vårt arbete för att
underlätta antecknandet av arter för våra resedeltagare Artlista i samarbete med iGoTerra
AviFauna har ingått ett långsiktigt samarbete med iGoTerra som ett led i vårt arbete för att
underlätta antecknandet av arter för våra resedeltagare.
iGoTerra är en website med tillhörande mobilappar som hjälper dig att hålla ordning på alla dina
observationer, listor och foton över alla levande arter i alla världens länder. Om du som
resedeltagare redan är standard- eller premiummedlem i iGoTerra kan du dra nytta av att personlig
information, som vilka arter du sett tidigare, inkluderas i krysslistorna, samt att du enkelt kan
kopiera resans observationer till ditt eget konto på iGoTerra när resan är klar. Maila
gp@avifauna.se och be oss att lägga in dig för resan. Besök gärna iGoTerras hemsida
www.igoterra.com och läs mer om deras listfunktion och deras appar.
Artlistorna innehåller mer information än bara arterna: till exempel sidreferenser till den relevanta
fälthandboken och artens IUCN-klassade hotstatus.
Krysslistor såväl som reserapporter följer alltid aktuell systematik avseende arter och raser samt
engelska och vetenskapliga namn och de svenska namn som framtagits BirdLife Sveriges
Taxonomikommitté. Den systematik som används är IOC’s världslista som uppdateras två gånger
per år
Du kommer få en dag-till-dagkrysslista över de fåglar vi kan förvänta oss se under resan någon
månad före avresa. Det kan vara klokt att förbereda sig genom att läsa på artkännetecknen i förväg.
Ett trevligt sätt att träna sig på fåglar och djur som vi kan se på resan är att använda sig av bildspelet
i fotogalleriet på iGoTerra, där många arter finns avfotograferade. Krysslistan använder vi på
kvällsgenomgångarna när vi bokför vad vi sett under dagen, så ta med den på resan. Men givetvis
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kommer vi också att gemensamt diskutera fältbestämning och artkaraktärer på platsen allt eftersom
vi skådar oss igenom landets avifauna.
Kom alltså ihåg att ta med dag-till-dagkrysslista på resan. Har du problem med att skriva ut listan,
kontakta i så fall AviFauna, admin@avifauna.se.

Övrigt
På våra resor försöker vi alltid att ge så mycket guidning och hjälp kring fågelliv och annat som
olika deltagare kan behöva. Förkunskaper och intresse skiftar dock en hel del och det är inte alltid
lätt att avgöra hur mycket vägledning den enskilde deltagaren önskar. Tänk på att du alltid kan fråga
om det är något just du tycker är oklart eller vill diskutera närmare under resans gång! Det kan ske i
grupp eller mellan fyra ögon med reseledaren. Du är också välkommen att ta kontakt med
reseledaren före avresan och diskutera dina behov.

Anmälningsblanketten
Det är mycket viktigt att ditt namn är stavat exakt som i ditt pass på anmälningsblanketten.
Anmälningsblanketten fylls i på hemsidan i samband med bokning av resan. Du som bokar resan
per telefon, post eller e-post har fått en anmälningsblankett i pappersform. Denna ska givetvis
returneras omgående till AviFauna. Använd det bifogade kuvertet du tidigare fått. AviFauna kan
inte boka flyg (om du valt låta oss göra det) eller hotell för dig så länge vi inte har tillgång till
uppgifterna på anmälningsblanketten.

AviFauna behöver en kopia av ditt pass
När du returnerar anmälningsblanketten till AviFauna skall du också bifoga en papperskopia på ditt
passuppslag (där dina personuppgifter finns). Ännu bättre är om du kan skicka en skannad bild på
passuppslaget via e-post till admin@avifauna.se. Du som bokar resan på AviFaunas hemsida får där
möjlighet att direkt bifoga en kopia på passet via e-post.
Skulle du ha otur och bli av med ditt pass under resan, kan situationen underlättas om du har en
kopia på sidorna 2 (med dina personuppgifter) i ditt pass samt två passfoton. Kontrollera för övrigt
att ditt pass gäller sex månader efter beräknat hemkomstdatum. Annars föreligger risk att du inte
släpps ombord på flyget.

Slutbetalning
skall vara AviFauna (bg. 5019–0453) till handa senast 61 dagar före avresa. Du kommer att få en
påminnelse per e-post.

Om AviFauna Naturresor
AviFauna Naturresor har funnits sedan 1985 och har i över 30 år möjliggjort för tusentals
naturintresserade att resa till intressanta resmål. Vi skiljer oss från andra naturresebyråer på flera
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sätt. Dels genom att vi ägs av BirdLife Sverige (f d Sveriges Ornitologiska Förening). Därför går
allt vårt eventuella överskott tillbaka till fågelskydd. Vi har också en egen fågelskyddsfond som du
kan läsa mer om på hemsidan och i katalogen. Vi reser i små grupper där alla deltagare blir sedda
och vi lägger stor vikt vid kunniga, sociala och pedagogiska reseledare. Vi är medlemmar av
Resebyråföreningen och följer deras rekommendationer fullt ut. Vi har ställt bankgaranti för vår
verksamhet hos Kammarkollegiet, vilket innebär att ingen av våra resenärer blir strandade om något
skulle gå fel, det finns pengar att bekosta hemresor vid oförutsedda händelser. Dessutom är vi och
vår personal försäkrade med en professionell resebyråförsäkring. Vi lägger stor vikt vid att våra
samarbetspartners arbetar så ekologiskt som möjligt och följer lagstiftningen i de länder de
opererar.

Kontakt med AviFauna
Reseledaren Göran Pettersson når du på telefon 072–993 55 77 och e-post gp@avifauna.se,
Observera att våra reseledare kan vara ute och resa, så ibland kan det dröja med svar. Är det akut,
kontakta kansliet (nedan).
Vårt kansli kontaktar du på 0485–444 40 eller e-post admin@avifauna.se . Hit kan du vända dig om
frågor kring praktiska saker som betalning och bokningsläge, som inte har med fågelfaunan på
resmålet att göra.

Balkan Goldenring är en vacker trollslända som har en sparsam utbredning i Sydosteuropa. Foto: Göran Pettersson
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