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Algemene inleiding door Magda Gerlach 

We waren met de KNNV al vaker in Griekenland, maar in 2018 hebben we een totaal ander 

deel van Griekenland gekozen, namelijk het zeer bergachtige Epirus in het noordwesten van 

het vasteland, grenzend aan Albanië in het noorden en aan de Middellandse zee bij Corfu. De 

ondergrond bestaat gedeeltelijk uit kalksteen en gedeeltelijk uit kalkarme gesteenten. Dat 

geeft aanleiding om hier naar botanische rijkdom te kijken. 

De eerste week verblijven we aan de kust schuin tegenover Corfu in Lichnos wat behoort tot 

het havenstadje Parga. Boven Parga steekt de oude Citadelruïne boven de stad uit. Je hebt 

er een schitterend uitzicht op de Middellandse Zee en de kust. Rondom wandelen we door 

uitgebreide olijfboomgaarden en door bloemrijke gebieden. Ook bezoeken we een 

moerasgebied (Kalodiki), waar we verrassend veel andere botanische rijkdom zien die je 

rondom Parga niet tegenkomt. En de landschappelijk prachtige Archeron rivier was ook een 

mooie afwisseling van de overige wandelingen. 

 

 

  

 

 Onze appartementen in Lichnos met prachtig zwembad en bloemrijke balkons  

De tweede week verplaatsen we ons naar het noordelijker deel van Epirus, de Zagori, 

behorende tot het Pindos National Park. Voor we daar zijn bezoeken we kort  Ioannina, 

waarvan de oude binnenstad, die bewaard is gebleven binnen de stadsmuren, een van de 

mooiste van Griekenland is. De Zagori is een woeste omgeving die dun bevolkt is. In de 

traditionele dorpen zijn de huizen gebouwd  uit grote steenblokken en met leisteen op de 

daken. Verder vind  je overal oude kloosters en ook prachtige oude bruggen die de 

verschillende kloven met elkaar verbinden. Qua natuurschoon kent deze streek zijn gelijke 

niet in Griekenland. De gewone toeristische plekken zie je hier niet, wel veel bossen en 

kloven en oude plaatsjes verbonden door smalle wegen, die gelukkig meestel wel goed 

berijdbaar zijn. We konden hier natuurlijk de Vikos kloof niet overslaan, maar ook Papingo 

en Mikro Papingo waren schitterend. Laten we ook vlak bij huis Ano Pedina niet vergeten. 

Daar was ook al meer dan genoeg te beleven in de prachtige natuur. En omdat we nu 

eenmaal toch in Griekenland waren, hebben we Dodoni bezocht: een orakel uit de oudheid 

met een groot amfitheater en de resten van een tempel van Zeus. Er worden daar echter 

geen orakels meer geraadpleegd …………… 

 

 

  

 

 Ons huis in Ano Pedina  
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Programma 

 
A-3 KNNV reis naar Epirus Griekenland. 5-19 mei 2018 (Magda Gerlach) 

Gerealiseerd programma 

Dag 1, zaterdag 5 mei: Reis Schiphol – Preveza in Griekenland. Ophalen busjes en naar 
Lichnos/Parga. In de middag een lichte wandeling in de directe omgeving van het hotel. 

Wandeling van 5,3 km. 140 m stijgen en 180 m dalen en weer 40 m stijgen. 

Dag 2, zondag 6 mei: Bezoek aan Parga en kustwandeling van Parga tot vlak voor Chrisogiali.  

Afstand 10 km.  Hoogteverschil 100 meter.  

Dag 3, maandag 7 mei: Wandeling in de moerasgebieden bij Kalodiki. 

9,4 km om het meer. Hoogteverschil max. 60 m. 

Dag 4, dinsdag 8 mei: Van Parga naar Gliki langs de Archeron rivier omhoog. 

Lengte 4 km heenweg (dus 8 km totaal). Maximaal 140 m hoogteverschil. 

Dag 5, woensdag 9 mei: Van Anthousa naar Sarakiniko. Lengte 10 km. Hoogteverschil  
140 m. 

Dag 6, donderdag 10 mei: Wandelen in de moerasgebieden bij Preveza (Polydroso). Lange wandeling 
met weinig hoogteverschil. 

Dag 7, vrijdag 11 mei: Wandelen van Lychnos naar Parga en weer terug naar Lychnos. 

Lengte ongeveer 10 km. Hoogteverschil  200 m. 

Dag 8, zaterdag 12 mei: Vertrek naar Ano Pedina in de Zagoria. 
Onderweg stoppen we in Ioannina, doen er boodschappen voor de lunch en zoeken een boekwinkel.  

Dag 9, zondag 13 mei: Wandeling in directe omgeving van Ano Pedina. 

We lopen het dorp uit en gaan richting Noorden zover als we willen. Over hetzelfde pad weer terug. 
Rondwandeling is niet mogelijk. Lengte voor iedereen anders. Je kunt doorlopen tot een volgend dorp 

of zelfs 2 dorpen verderop. Dan taxi terugnemen. 

Dag 10, maandag 14 mei: We rijden naar Vitsa. Een deel van de groep daalt vanaf Vitsa af in de 
Vikos kloof en gaat vandaar weer terug omhoog. Het is daar minder steil en iets minder hoog. Het 
grootste deel van de groep wandelt vanuit Vitsa naar Monodendri vanwaar we afdalen in de Vikos-
kloof. We wandelen een stukje door de kloof en gaan zuidwaarts naar Geflirt Misou, een voor deze 
omgeving karakteristieke brug. Vandaar weer omhoog naar Vitsa.  

Totale lengte ongeveer 12 km. Hoogteverschil 900 meter stijgen en dalen.  

Een lange dag, en onderin de kloof bleek dat een aantal malen de rivier moest worden overgestoken 
of doorwaad.  

Dag 11, dinsdag 15 mei: Wandelen van Ano Pedina richting Monodendri. Onderweg langs het 
Monasteri Agias Paraskevis. Op een bepaald punt weer dezelfde weg terug naar Ano Pedina. Als het 
mogelijk is, lopen we helemaal door tot Monodendri. Tot Monodendri is 4 km. Hoogteverschil 180 
meter. 

Dag 12, woensdag 16 mei: We rijden naar Metsovo alwaar we het dorp zullen bekijken. Vervolgens 

maken we een wandeling van een halve dag rondom het dorp. Lengte ongeveer 4,6 km. 
Hoogteverschil 100 meter. We hebben nog een omweg gemaakt naar Anthochos, waar een natuurlijke 
“wasmachine” is. Een waterval wordt in een complex geleid waar Kelims, kleden en dekens worden 
gewassen met alleen het water uit de waterval. 

Dag 13, donderdag 17 mei: Vandaag rijden we naar Papingo gelegen aan de noordkant van de Vikos-
kloof. Via een voetpad lopen we naar bronnen en langs het Vikos rivierbed totdat het tijd is terug te 

keren langs dezelfde weg. Lengte van de rondwandeling is ongeveer 6 km.  

Dag 14, vrijdag 18 mei: We gaan naar oudheidkundige opgravingen van Dodoni. Daar in de omgeving 
kunnen we een wandeling maken van ongeveer 6,5 km. Deze wandeling is niet helemaal goed 
gevonden kunnen worden. Hierdoor halverwege weer dezelfde weg terug genomen. Hoogteverschil 
bijna nihil.  

Dag 15, zaterdag 19 mei: Terugreis naar Nederland. We moeten om 5.00 uur vertrekken om  uur op 
het vliegveld te zijn. Vertrek vliegtuig om 09.45 uur.   
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Dagverslagen 

Dag 1, zaterdag 5 mei,  reis Schiphol - Preveza-Lichnos  

Om 02:30 uur, midden in de nacht, verzamelen zich op de luchthaven van Schiphol een 

aantal reizigers in de buurt van de vertrekbalie van Transavia.  Deze mensen zijn duidelijk te 

herkennen als een groep KNNV-ers: ze hebben stevige wandelschoenen aan hun voeten, een 

rugtas over de schouders en een niet al te grote koffer of reistas. 

Voor veel deelnemers was het een kort nachtje. Sommigen zijn de avond tevoren al met de 

laatste trein op Schiphol aangekomen.  

Er volgt tussen de deelnemers en de beide reisbegeleiders Magda Gerlach en Wim Lutgerink 

een hartelijke begroeting. Het zijn voor ons veel bekende gezichten, maar ook een 

kennismaking met een paar nieuwe reisgenoten. 

We vertrekken deze ochtend  met het vliegtuig van Transavia om 05:05 uur, van Amsterdam 

naar Preveza in Noord Griekenland, waar onze verkenning in dit deel van Griekenland zal 

beginnen. 

Het inchecken gaat vlug en na de gebruikelijke security controle mogen we doorlopen en de 

groep verspreidt zich over de luchthaven om enige tijd later in de rij te gaan staan om het 

vliegtuig naar binnen te gaan. 

Precies op tijd gaan we de lucht in, op weg naar onze vakantiebestemming in Epirus, één 

van de dertien regio’s van Griekenland. 

Vanuit het raampje hebben we een prachtig uitzicht over Noord-Holland en vervolgens op de 

dijk van Enkhuizen naar Lelystad en dan vliegen we in zuidelijke richting naar een hoogte 

van 11½ km. De zon komt prachtig op en het wordt vast wel weer een mooie dag. Maar als 

we boven München vliegen, wordt ons meegedeeld dat er in Preveza zware buien worden 

verwacht…... 

Niet zo’n prettig bericht dus, en als we langs de kust van Zuid-Albanië gaan, zien we onder 

ons het dichte wolkendek, waar we nog doorheen zullen moeten om te kunnen landen. 

 

 
Er is gelukkig voldoende brandstof aan boord, 

wordt ons ter geruststelling vanuit de cockpit meegedeeld. 
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Helaas, juist op dit moment hangen er zware regen- en onweersbuien boven het vliegveld: 

de piloot krijgt geen toestemming om te dalen. Er is gelukkig voldoende brandstof aan 

boord, wordt ons ter geruststelling vanuit de cockpit meegedeeld. Ruim een uur worden er 

rondjes gevlogen in de buurt van het vliegveld, pas dan mogen we door het dichte 

wolkendek steken om te kunnen landen op de Airportia van Preveza. Het andere vliegtuig, 

dat 2 minuten eerder mocht landen, was tijdens de vlucht getroffen door een blikseminslag, 

zo hoorden we later op het vliegveld. 

 

Maar gelukkig is het allemaal goed afgelopen en om 11 uur rijden we richting ons hotel 

Bellavista in Lichnos/Parga. 

We worden daar ontvangen door Christof en Lia, die ons de sleutels overhandigen van onze 

kamers. Het ziet er goed uit, iedere kamer heeft een heerlijk balkon met uitzicht op het 

zwembad en de baai die in de verte ligt.  

 

 
Christof en Lia, die ons de sleutels overhandigen 

Na het gebruikelijke voorstellingsrondje mogen we op pad. Door de vroege aankomst is er 

nog ruim voldoende tijd voor een eerste verkenning van de omgeving.  

En daar maakt iedereen dan ook dankbaar gebruik van. Enkelen maken direct een groot 

rondje, anderen gaan op ontdekkingstocht naar de flora, de vogels en de insectenwereld  in 

de buurt van het hotel. 

’s Avonds worden we met een busje naar het restaurant van hotel El Salvator gebracht. 

Vanuit het raampje wordt een vos gesignaleerd die een kip in z’n bek had. Eet smakelijk, ook 

onze maaltijd smaakt voortreffelijk, Καλή όρεξη. (Kalí órexi )  

Terug wordt onze wandeling begeleid door duizenden dwarrelende lichtjes, hoe langer je 

kijkt, hoe meer je er ziet. Een betoverend schouwspel, de dansende vuurvliegjes zijn de 

mannetjes van een kleine keversoort, die na zonsondergang hun bruiloftsdans dansen om 

hun vrouwtjes te lokken.   

Καληνύχτα. ( Kalie-Nie-chta)- Welterusten (Geleerd van reisgenoot Miep, die ons enkele 

Griekse woorden leerde tijdens de reis.) 

Gea en Dick 
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Dag 2, zondag 6 mei: Bezoek aan Parga en kustwandeling van Parga tot vlak voor 

Chrisogiali 

We worden wakker met bewolkt weer en een prima temperatuur om bij te wandelen. Vanaf 

half acht is er ontbijt. Iedereen kan bestellen wat hij wil. Standaard is: omelet met een 

plakje kaas, plakje ham, 2 boterhammen, boter en jam. Je kan ook minder krijgen, maar 

geen extra plakje kaas als je geen ham wilt! Koffie en thee worden ook afzonderlijk 

gemaakt. Het is wennen aan het feit dat we zelf niets kunnen pakken en allemaal rond de 

balie staan om onze beurt af te wachten en daarna weer wachten op onze broodjes die 

klaargemaakt worden voor onze lunch. Gelukkig gaat het ontbijt in de volgende dagen een 

heel stuk beter! Het was even wennen aan een groep die allemaal tegelijkertijd komt 

ontbijten. 

 

 

 
 Citroenboom bij onze appartementen 

De busjes vertrekken om 9 uur naar Parga waar we korte tijd rondlopen langs de haven en in 

de toeristenstraatjes van het stadje. Zo vroeg moet alles nog opgestart worden, de 

winkeliers zetten hun koopwaar buiten en er zijn nog maar heel weinig toeristen op pad. Bij 

de haven worden de zwerfkatten gevoerd. We verzamelen op een terras in de buurt van de 

parkeerplaats en drinken koffie/thee en sommigen genieten van Grieks gebak. 

De wandeling gaat naar de ruïne van een oud klooster, dat hoog boven de stad ligt, en 

verder langs de rand van de rots, totdat het pad dood loopt. Gea leidt ons m.b.v. haar app 

(topo GPS) naar het juiste pad, achter het klooster omhoog en dan omlaag naar de volgende 

baai. We lopen langs het strand tot een klein kapelletje waar we onze broodjes opeten. Als 

we weer verder lopen begint het echt te regenen en daarom verkorten we de route. In het 

café Valtos worden we met veel enthousiasme ontvangen op een totaal leeg, overdekt 

terras. Het is goed om droog te zitten terwijl het hard regent en lekker om wat te drinken. 

Als de regen voorbij is, gaan we via de winkelstraatjes van Parga terug naar de busjes. Een 

aantal van ons zien onderweg een sperwer met een prooi in zijn poten. De prooi blijkt een 

zwaluw te zijn en die kon ontsnappen! 

Voor het avondeten worden we weer opgehaald door een busje en dat is extra prettig met 

weer een regenbui en we eten weer erg lekker. 

Het was een leuke dag. 

Hermien 
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Dag 3, maandag 7 mei: Wandeling in de moerasgebieden bij Kalodiki 

Na een gezellig ontbijt op het terras, met het mooie uitzicht over de baai bij Lichnos, 

vertrokken we stipt op tijd naar Kalodiki. Vol enthousiasme over een nieuw gebied, verlaten 

landbouwgronden rond een meer en moerasgebied, vergaten we even naar de bakker in 

Parga te gaan om onze lunch uit te zoeken. In het eerste dorp hoopten we bij een bakker 

terecht te kunnen, maar in geen velden of wegen was er een winkel te bekennen. Alsnog zijn 

we naar Parga gereden, waar een bakker in een klein straatje heerlijke belegde broodjes, 

spinazietaart en vele andere lekkernijen voor ons had.  

 

 

 
 

.....waar een bakker heerlijke lekkernijen voor 

ons had 

Op een mooi plekje gebruikten we de lunch 

Alsnog ging het op Kalodiki aan. We vonden daar een mooi plekje om te parkeren en de 

bermen van het weggetje, parallel aan de grotere weg, waren zo rijk dat we zowel naar links 

als naar rechts uitwaaierden De oh's en ah's waren niet van de lucht en we brachten daar 

meteen zeker een half uur door. Onder de grotere weg door met een tunneltje kwamen we in 

het beoogde excursiegebied. Een paradijs vol planten en insecten. In de lucht scheerde daar 

de roodstuitzwaluw rond. Begrijpelijk vorderde de wandeling dan ook langzaam. Er moest 

daar veel worden bekeken en op de foto worden gezet. Van wantsenorchis, tongorchis, 

genadekruid en onkuisheidskruid. De laatste werd veel bij kloosters aangeplant.  Het was 

niet duidelijk of dit bij monniken- of nonnenkloosters was. Verder vlogen er veel vlinders: 

Cleopatra, verschillende soorten blauwtjes en zie de soortenlijst voor de vele anderen. 

Verder zagen we onbekende sprinkhanen maar ook een fraaie bidsprinkhaan. Ook de 

kleurrijke kevers waren fotogeniek. In een vroeger weiland vol gele ogentroost zaten vele 

boomkikkertjes.  Op een mooi plekje gebruikten we de lunch en hoorden we het geknor van 

wilde zwijntjes in de bosjes. We kregen ze jammer genoeg niet te zien.  

Aan het einde van het meer was de vraag: keren we om en gaan we terug naar de busjes (er 

kwam wat bewolking opzetten) of lopen we het hele meer rond. De groep ging grotendeels 

door, maar een zestal nam het besluit terug te keren. Aan de hoge kant van het meer zagen 

we nog landschildpadden, een pootloze hagedis en een grote hazelworm. We hadden van die 

kant een mooi uitzicht op het meer met grote velden witte waterlelies. Daarboven zagen we 

de kleine zilverreiger, pelikaan, ooievaar en de ons vertrouwde blauwe reiger.  Zoals 

gebruikelijk hier bij de kust kwam er in de namiddag een regenbui met wat onweer. De bui 

schampte ons, maar de poncho's moesten wel even aan. De groep die eerder was 

teruggekeerd was de bui voor gebleven en en zat droog in twee bushaltes vlak bij de 

parkeerplaats op ons te wachten. Iedereen had een mooie dag gehad. 's Avonds werden we 

weer met een bus van het hotel opgehaald voor een voortreffelijk en luxe diner. 

Ton  
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Dag 4, dinsdag 8 mei: Van Parga naar Gliki langs de Archeron rivier omhoog 

Vandaag begint de dag volgens het vaste stramien. Tegen 7.00 uur gaat de wekker, half 8 

staat het ontbijt gereed en zo rond half 9 staat een ieder klaar bij de busjes voor het vertrek 

naar de gekozen bestemming.  Ook vandaag rijden we eerst naar Parga om daar de lunch te 

kopen bij de plaatselijke, goed gesorteerde, bakker. Aansluitend vertrekken we naar het 

plaatsje Gliki waar we de Archeron rivier bezoeken en een stuk stroomopwaarts gaan 

wandelen.  

We rijden langs de weg waar we in moeten, maar draaien de busjes iets verder op om 

uiteindelijk de goede weg in te slaan en een parkeerplaats te vinden. Allemaal uit de busjes. 

Een vogel zingt luidkeels van zich af en wordt uiteindelijk op het geluid gedetermineerd als 

kleine zwartkop. Er volgt enige discussie over de te volgen route, moeten we nu omlaag 

langs de rivier of juist iets omhoog. Uiteindelijk wordt ook hier het juiste pad gevonden. De 

KNNV groep komt in beweging. Nou ja beweging; de spoorbloem of rode valeriaan trekt onze 

aandacht. Net als de judasboom met lange peulen en de sniporchis (ophrys scolopax), het 

spiegelklokje en al weer een fraaie bremraap. Van de Archeron rivier is nog maar weinig te 

zien, daarvoor lopen we nu nog te hoog op de vochtige helling, waar de prachtigste mossen 

groeien.   

De groep valt langzaam uiteen en wanneer het pad zich versmalt tot een risicovol richeltje, 

haken de eerste twee deelnemers af, die samen terug lopen. Even verder op staat op een 

heuvel een soort prieel waar in betere dagen waarschijnlijk ook nog een dak op lag. De 

bankjes bieden ons echter een mooi zitje om onze meegebrachte lunch te nuttigen. Als we 

opstaan om onze route naar de rivier (beneden in het dal) te vervolgen, besluiten nu vier 

deelnemers terug te lopen. De rest van de groep loopt door en volgt het pad dat langzaam 

aan afzakt naar de bodem van het dal.  

Uiteindelijk bereiken we de Archeron rivier op een plaats waar een brug de beide oevers 

verbindt, maar waar ook de rivier zich luidruchtig een baan kolkt tussen de 'muren' van het 

nauwe dal. Een wel heel mooie locatie, waar menig plaatje wordt geschoten. Brug en rivier 

worden vele malen vastgelegd voor de reisverslagen in wording.  

 

 

 

 

 

...waar ook de rivier zich luidruchtig een 

baan kolkt 

 Het water is kristal helder  

Het water is kristal helder en veel minder koud dan je zou verwachten. Uitgesleten holtes 

liggen als een bad klaar om je onder te dompelen. Helaas het komt er niet van, want we 

moeten door.    
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De naam van de rivier de Acheron komt van het oude Griekse woord achos wat verdriet 

betekent, verwijzend naar het verdriet dat we hebben van de dood. Acheron was de rivier 

zonder vreugde de rivier van droefheid. Volgens anderen is de naam Acheron samengesteld 

uit twee Griekse woorden: "achos", dat betekent "geluid" en "reo" betekent stroom. De 

rivier met de krachtige stroom. 

De  groep valt nu nog verder uiteen want opnieuw wandelen vier personen terug onder wie 

ik zelf. Een dreigend gerommel in de bergen brengt ons tot dit besluit.  

Terug wandelen gaat in de praktijk altijd weer sneller dan de heen weg. Dat blijkt ook nu 

weer en voor we het weten zijn we terug bij de busjes. We besluiten door te lopen richt ing 

het hotel dat we op de heenweg met onze busjes passeerden, om daar een kop koffie te 

drinken.  

In het hoogseizoen zal het hier vast druk zijn, maar nu is het terras, dat we hier langs de 

rivier aantreffen, leeg en dus geheel voor ons zelf. De stroomopwaarts zo kolkende rivier is 

hier breed en stroomt gemoedelijk langs ons heen. We hebben hier een mooi zicht op alles 

wat er rond vliegt en beweegt. En zo worden, net voordat we weer terug naar ons hotel 

reizen, ook de waterspreeuw, de gele kwikstaart en de bosbeekjuffer gesignaleerd.  

Peter  

Dag 5, woensdag 9 mei: Van Anthousa naar Sarakiniko  

In de nacht en de vroege woensdagochtend was er onweer met zware stortbuien. Gelukkig 

was het ‘s morgens al snel weer droog en zonnig. In de ochtendzon gingen we op pad voor 

een wandeling, hoog langs de kust vanaf Anthousa  in de richting van Sarakiniko. 

 

 

 

 

 Liesbeth krijgt mooie bloemen  

Dat de oorspronkelijk geplande boottocht naar Paxos niet doorging  waren we al snel 

vergeten door de mooie wandeling door de olijfgaarden en de bergen. 

In de ochtend zagen we al diverse soorten vlinders, waaronder massaal de Cleopatra. Deze 

gele schoonheid liet zich goed bewonderen, maar bleek heel lastig goed te fotograferen.  Bij 

de rups van de koninginnepage was dat iets gemakkelijker. Ondertussen hoorden we de 

zomertortel roepen en genoten we van al het moois om ons heen. We gebruikten onze 

meegenomen lunch bij een mooi kapelletje in een rots, waar we aan de rots ook het nest 

zagen van een kleine torenvalk met jongen. 
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 Kapelletje in een rots  

Omdat de temperatuur ’s middags behoorlijk opliep, besloten we de wandeling niet al te lang 

te maken. Onderweg nog genietend van diverse soorten vlinders, zoals de blauwe 

ijsvogelvlinder, de argusvlinder en de oranje luzernevlinder, liepen we door de schaduwrijke 

en schilderachtige olijfgaarden om de middag te eindigen met een koel drankje op een terras 

onder bomen. 

Na terugkomst in het hotel bleken steeds meer deelnemers het zwembad aantrekkelijk te 

vinden. 

Door de opgelopen temperatuur was het ook ’s avonds nog lekker warm, dus een ideale 

avond voor vleermuizen, dacht ik. Na de maaltijd gingen we met een klein groepje op pad 

met mijn meegebrachte batdetector. Ik hoorde 2 soorten vleermuizen op de detector, maar 

al snel werden we meer aangetrokken door het spektakel van de vuurvliegjes, die volkomen 

synchroon knipperend rondvlogen in het bosgebied bij ons verblijf.  

Vuurvliegjes zijn in feite kevers, die de heel bijzondere eigenschap hebben dat ze zelfstandig 

licht kunnen geven. Dit gebeurt in een speciaal orgaan in het achterlijf, waar met een 

biochemische reactie een groenachtig schijnsel wordt geproduceerd. Vuurvliegjes zijn de 

rondvliegende mannetjes van deze kevers, die in het donker op zoek gaan naar een 

vrouwtje. 

Dat betekent dus dat er ook vrouwtjes in de buurt zouden moeten zijn. Inderdaad waren 

deze er ook, maar veel minder dan mannetjes.  Het eerste vrouwtje ontdekten we midden op 

het asfalt van de weg! Toen we het zachte schijnsel van het eerste vrouwtje eenmaal 

gevonden hadden zagen we er uiteindelijk meer. De vrouwtjes zijn vleugelloos en hebben 

een minder intensief, maar constant lichtje. Deze zijn beter bekend als glimwormen. 

Uiteindelijk konden we zo’n glimworm op de hand nemen en goed fotograferen.  Het bleek 

een best wel forse kever te zijn, maar dan zonder vleugels en zonder dekschilden. Toen we 

eenmaal ook een vuurvliegje uit de lucht hadden geplukt en gefotografeerd bleek pas hoe 

anders het mannetje er uitziet. Het is veel kleiner dan het vrouwtje en ziet er uit als een 

gewoon klein kevertje.   

We hebben hier te maken met een van de 2.000 soorten vuurvliegjes die op de wereld 

voorkomen. Het mannetje van deze soort is zwart met een oranjerood borststuk. 

We hebben alle avonden dat we nog aan de kust waren van de spectaculaire voorstelling van 

de vuurvliegjes kunnen genieten. 

Henri  
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Dag 6, donderdag 10 mei: Wandelen in de moerasgebieden bij Prevesa 

(Amvrakikos) 

Na het gebruikelijke bezoek aan de bakker in Parga reden we richting Prevesa. De route liep 

via Kanali,  Louros, maar na een te vroege afslag bij Petra raakten we al gauw de weg kwijt 

in een doolhof van kleine wegen in dit uitgestrekte moerasgebied. Dankzij een vriendelijke 

en behulpzame Griek, die voor ons uit reed richting Aghios Spyridonas, kwamen we aan in 

Polydroso, het startpunt van de wandeling. De route die we zouden gaan lopen lag van 

tevoren niet vast en zo konden we allemaal onze eigen gang gaan. Toch hebben we vrijwel 

de hele route samen gelopen. 

In het begin liepen we in de stralende zon door een vlak gebied, doorsneden met kleine 

kanalen en sloten, soms met hoge rietachtige kragen, hier en daar een plasje, kleine 

landbouwpercelen en citrus gaarden.  

De bermen en de sloten waren interessant vanwege de bijzondere bomen en struiken en in 

het water vanwege veel jonge visjes, slangen, kikkers, zoetwater krabben, 

waterschildpadden, waterjuffers, libellen en een ijsvogel. 

In een boomgaard langs de weg sprak een oud vrouwtje ons aan voor een foto. Daarna 

begon ze naar iedereen handen vol sinaasappelen toe te gooien, die we maar wat graag 

opaten. Heerlijk sappig en zoet!  

 

 

 

 

 

 In een boomgaard langs de weg sprak een oud  

vrouwtje ons aan voor een foto 

 

 

 

 

 

 

                        kumquat    
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smaragdhagedis  

In de middag kwamen we steeds dichterbij de kust, eerst zagen we pelikanen en grote 

sterns en daarna kwam de zee in zicht. Voor de kust lag een brede strook met een zandige 

kwelder, begroeid met een zoutvegetatie die op het eerste gezicht erg veel overeenkomst 

vertoonde met de kwelders langs onze Waddenzee, met onder anderen zeekraal, lamsoor, 

duizendguldenkruid, gewone zoutmelde, schijnspurrie en de geur van zeealsem.  Een 

opmerkelijk verschil met onze kwelders was dat de Grieken stukken gewoon als kleine 

akkertjes hadden ingezaaid met een soort vlinderbloemige, duidelijk bedoeld om te oogsten. 

Er zaten grote groepen flamingo’s langs de oevers en in het ondiepe zeewater, vlakbij en 

daarmee goed te zien, maar ook verder weg tot zo ver als het oog reikte. Daar waren we ook 

voor gekomen! 

De wandeling ging verder langs velden, sloten en akkerranden. We zagen nog diverse 

vlinders, libellen, boerenzwaluwen, een paartje grauwe klauwier en Europese kanaries. 

Ongemerkt waren we verder doorgelopen langs de kust dan we dachten, maar gelukkig 

vonden we de weg naar Polydroso terug met behulp van de topo GPS.nl app, die een van de 

deelnemers op haar telefoon had staan. Bij iedere reis in een onbekend gebied zou zo’n 

handige app aanwezig moeten zijn. Aanbevolen! 

De middag eindigde met een stevige bui maar we waren nog net op tijd bij het overdekte 

terras van het onbedorven Grieks café aan de rand van Polydroso. Toen was er Griekse 

koffie met water en ijs. Het was een lange dag geworden. Terug bij ons hotel, na een snelle 

duik in het zwembad, wachtte ons nog een heerlijke, goed verzorgde en mooi opgediende 

maaltijd.  

 

Miep  

Dag 7, vrijdag 11 mei: Wandelen van Lychnos naar Parga en weer terug naar 

Lychnos 

Op het programma stond vermeld dat er nog een excursie per boot  naar het eilandje Paxos 

zou zijn, maar het tochtje werd uiteindelijk te duur voor het budget van de reis. Daardoor is 

dus nog een dag over. Besloten wordt nu dat we deze dag zullen gebruiken om  een 

wandeling naar Parga te maken en in de loop van de middag weer terug te keren naar ons 

hotel in Lichnos. Een relaxte dag dus. 

We vertrekken gewoon om half negen ’s ochtends, net zoals op de andere dagen. Reisleider 

Wim besluit om lekker “thuis “ te blijven, wat zwemmen, lezen en hij zal zich wel vermaken.   

Een bidsprinkhaan houdt hem gezelschap, op het oor van Wim vindt deze sprinkhaan een 

landingsplaats. (Wikipedia vermeldt: Bidsprinkhanen grijpen alles wat ze fysiek aankunnen, 

waaronder prooien groter dan zijzelf…) 
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Wij vertrekken vol goede moed en spreken af dat we elkaar om ongeveer 11 uur aan het 

begin van het dorp zullen ontmoeten om daar op een terras gezamenlijk koffie te gaan 

drinken. 

Een goed idee, maar zo’n afspraak lukt dus niet met een stel KNNV-ers.  

De ene groep is “boven“ langs gegaan, via het kapelletje Agia Eleni, dat verscholen ligt 

tussen de olijfbomen. Op deze top van de gelijknamige heuvel is er een prachtig uitzicht 

over de baai van Parga, en ook worden een aantal bijeneters in hun vlucht gesignaleerd. 

De wandelaars die ”onderlangs“ zijn gegaan, genieten van de grillig gevormde eeuwen oude 

olijfbomen, die op de hellingen staan.  

 

 

  

Grillig gevormde eeuwen oude olijfbomen   

   

 

 

nigella damascena  

   

De planten die gevonden worden, zijn grotendeels een herhaling van eerdere vondsten. 

Uiteindelijk ontmoeten we lang na afgesproken tijd elkaar bij de plaatselijke bakker en de 

KNNV trakteert op koffie of thee. De overheerlijke baklava erbij moet uit eigen portemonnee 

betaald worden.  

We weten nog een heerlijke bakker in het dorp waar we dagelijks onze broodjes voor de 

lunch gehaald hebben, en ook nu spreken we af om dit nogmaals te doen.  

Hierna zoekt ieder weer z’n eigen route terug naar ons hotel Bellavista. 
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De vlinderaars kunnen hun hart ophalen in de weitjes hoog boven Parga en onze vlinder-

deskundige Wil vermoedt dat hier ergens wel eens de pasja vlinder zou kunnen voorkomen. 

De pasja is met zijn grillig getekende ondervleugels en zijn sierlijke staartjes één van de 

mooiste Europese vlindersoorten. 

En ja hoor, Wil ziet deze pracht vlinder in al haar glorie rondfladderen en uiteindelijk strijkt 

de vlinder neer op de tak van een aardbeiboom en laat zich fotograferen. Een hoogtepunt 

van de vlinder-vondsten! 

We zien veel nigella damascena, het prachtige bloemetje dat bij ons de gezellige naam 

Juffertje-in-het-groen draagt.  

Ook een aantal anacamptis pyramidalis bloeien in volle glorie op de veldjes boven Parga. Een 

salamander ligt zich heerlijk op te warmen op een grote steen. 

Maar uiteindelijk moet er toch nog flink doorgelopen worden, want boven het gebergte zien 

we dreigende luchten verschijnen en er is onweer voorspeld. Gelukkig zijn we net op tijd 

terug, want als er een vreselijk noodweer los barst, is iedereen binnen. Harde wind, 

slagregels en zelfs hagel, lichtflitsen en de donder wisselen elkaar af.  

Degene die op het terras nog buiten zitten (gelukkig wel onder een overkapping) hebben 

helemaal een prachtig uitzicht over de baai en de overtrekkende donderwolken. De anderen 

staan vanaf hun balkonnetje te kijken naar dit schouwspel van donder en geweld.  

Als de bui is over getrokken, komt het busje van het hotel El Salvador voorrijden om ons 

naar het restaurant te brengen, waar we voor de laatste keer zullen genieten van een met 

zorg bereide maaltijd. 

 

  

 
  Genieten van een met zorg bereide maaltijd. 

Het was een goed verblijf in de omgeving van Parga, maar toch zien we uit naar de 

binnenlanden van Griekenland om te ontdekken wat we daar in de landschappen zullen zien.  

Dick en Gea 

 

Dag 8, zaterdag 12 mei: Vertrek naar Ano Pedina in de Zagoria 

Vandaag vertrekken we naar Ano Pedina, een Zagoriadorp op zo’n 1000 meter hoogte in de 

bergen, waar we een week zullen verblijven. Het is nog vroeg en boven het moerasmeer, dat 

ingeklemd ligt tussen de heuvels, hangen nog flarden laaghangende bewolking. De snelweg 

met z’n vele tunnels, is met Europese subsidie aangelegd. We rijden door een met loofbomen 

bebost heuvellandschap en zien in de verte de bergen.  
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Onderweg bekijken we de bruisende universiteitsstad Ioannina. De stad ligt in een keteldal 

aan een groot, met groene heuvels omgeven meer. Het oudste, volledig ommuurde deel, ligt 

op een klein schiereiland. Zodra we door een van de vele poorten gaan, verstomt het 

stadsgeluid. We lopen door smalle straatjes en zien oude Ottomaanse huizen met houten 

uitbouwsels. Via een andere poort komen we bij het grote meer waar gierzwaluwen laag 

overvliegen en vele futen jonkies hebben.  

We rijden verder naar Zagoria, de streek met het minst aantal inwoners per km2 van 

Griekenland. De Zagoria, een Slavisch woord dat ‘achter de bergen’ betekent, maakt deel uit 

van Natura 2000 en kent een rijke flora en fauna met meer dan 2500 verschillende soorten 

bomen, struiken en planten; het heeft bergpieken tot 2400 meter hoog. Met zijn graslanden, 

bergweiden, dichte bossen en authentieke dorpen is het een prachtig gebied.  

 
 

 

 carduus nutans ssp. platylepis 

 

Imposante boogbruggen 
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Een Zagoriadorp, zo ook Ano Pedina, is uniek; door de typische bouwstijl, smalle straatjes en 

natuurstenen huizen met dakpannen van een soort dikke leisteen, gaat het dorp als het ware 

op in z’n natuurlijke omgeving. De meeste huizen hebben een ommuurde binnenplaats, die 

middels een houten poort, waarboven ook een stenen dak ligt, toegankelijk is. Vaak doet 

deze binnenplaats dienst als moestuin. In het dorp zijn de eeuwenoude natuurstenen straten 

behouden gebleven; aan de zijkant liep vroeger de ezel- of muildierdrijver, in het midden het 

lastdier. De middenstrook ligt iets lager en zo stroomt alles wat het lastdier laat vallen direct 

met het naar beneden lopende water weg.  

Na ons in het hotel te hebben geïnstalleerd gaan we naar Kipi, waar we meerdere 17e -18e 

eeuwse bruggen bekijken. De imposante boogbruggen zijn stuk voor stuk staaltjes van 

vakmanschap net als de straatjes en bouwwijze van de huizen in de dorpen. Eeuwenlang 

vormden deze paden en stenen boogbruggen de enige verbinding tussen de dorpen.  

 

Anne 

 

Dag 9, zondag 13 mei: Wandeling in directe omgeving van Ano Pedina 

Onze eerste ochtend in de bergen. Het is wel fris. Vannacht hebben veel mensen de sokken 

aangehouden in bed en hebben velen ruzie gemaakt met dekens die op de grond gleden. 

Gelukkig zien en horen we hier meer vogels dan aan de kust. De zang van de nachtegaal is 

overal en we hebben de dwergooruil gehoord. Hij roept met vaste tussenpozen en het geluid 

klinkt metaalachtig. 

Volgens de hoteleigenaar gaat het verhaal dat het uiltje zijn broertje roept die hij kwijt is. 

We ontbijten om 7.30 uur en 8.30 vertrekken we. We lopen vandaag in de directe omgeving van 

Ano Pedina. We gaan snel omhoog, lopen langs de oude grote plataan uit 1819 en enkelen van 

ons hebben ontdekt dat de huizen uit dit dorp hele mooie sloten op de oude deuren hebben. De 

koekoek roept. 

 

 

 

  

 .....omhoog over een breed pad waar veel vlinders vliegen   

 

We verlaten het dorp en gaan linksaf langzaam omhoog over een breed pad waar veel vlinders 

vliegen. Zoals verschillende soorten blauwtjes, vele soorten parelmoervlinders en we zien  de 

oostelijke pijpbloemvlinder. Een feestje! 

Het is licht bewolkt, waardoor de vlinders nog wat langer blijven zitten op de bloemen zodat we 

ze goed kunnen fotograferen. 

 

De geelbuikvuurpad zit in een put samen met de kleine watersalamander. 

We zien een aantal nieuwe soorten orchideeën, zoals de orchis quadripunctata, orchis morio, 

orchis pauciflora en de ophrys kotchyi. 
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Green-winged Orchid - Anacamptis morio 

(unknown) 

Ano Pedina 

Volgens onze buienradar is er grote kans dat het om 14.30 uur gaat regenen en een aantal van 

ons besluit om weer terug te lopen naar het dorp. 

Daar belanden we op een terras en bestellen bergthee. De bediening is allervriendelijkst. De 

eigenaren (man en vrouw) spreken geen Engels. Ze hebben 2 kinderen die op school Engelse les 

krijgen. Het meisje spreekt al een aardig mondje Engels en vertaalt al onze vragen in het Grieks. 

We krijgen er een soort griesmeelcake met amandelessence bij geserveerd. Het smaakt heerlijk 

en is niet zoet. Desgevraagd laat de vrouw (met behulp van de dochter) de bergthee zien. Het 

heet sideritis en groeit hoog boven in de bergen en wordt later in het seizoen geoogst. 

We lopen nog even door het dorpje, dat 60 bewoners telt en kloppen aan bij het Monastery of 

Evangelistria, maar er wordt niet open gedaan. Er woont nog maar 1 non. 

Daarna lekker zitten in de zon. De een leest een boek, de ander bekijkt zijn foto's.  

Heerlijk zo te genieten. 

Gay en Wim zijn vanmorgen doorgelopen en komen nu terug van een 7 uur durende wandeling 

naar de Vikoskloof. Ze hebben van daaruit een taxi genomen naar Ano Pedina. Het was een 

prachtige wandeling volgens hen. 

Het warme eten wordt om 19.30 uur aangeleverd door een cateringbedrijf. De mannen koken 

niet zelf. Na het eten krijgen we nog een diapresentatie van alle orchideeën, die in de omgeving 

voorkomen en dat zijn er heel veel en dan … kalinichta (welterusten)   

Joke 

Dag 10, maandag 14 mei: Vitsa. Vikos kloof,  Monodendri, Gefiri Misou 

Vandaag gaan we naar de Vikos-kloof. De Vikos-kloof staat in het Guinness book of records 

vermeld als de diepste kloof ter wereld. 

 

 

 

  

 Vikos-kloof   
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Deze kloof is ongeveer 20 kilometer lang, de diepte varieert van 450 tot 1.600 meter en de 

breedte van 400 meter tot slechts enkele meters in het smalste gedeelte.  

We waren nèt een klein stukje op weg, toen er ineens een rood “stop”-lampje brandde in ons 

busje. Wat bleek: een lekke voorband! Zo konden we dus niet verder rijden. Wim, onze 

chauffeur, belde met een garage, die de band kon verwisselen en Magda, die de eerste ploeg 

al in Vitsa had afgezet, kwam terug om ons ook naar het beginpunt van de wandeling te 

brengen. Het dorp Vitsa lag prachtig op een helling met optrekkende mist. We splitsten ons 

op in twee groepen. Eén groep met bikkels, die de lange, zwaardere wandeling wilden doen 

en één kleiner groepje van dames met stokken, die liever de korte, gemakkelijke route 

wilden lopen. 

Na een klein stukje lopen door het bos, kwamen we plotseling in het dorp Monodendri. Hier 

gingen we een hele oude kerk binnen. Op de muren waren eeuwenoude fresco’s met bijbelse 

taferelen geschilderd. Heel mooi, maar helaas erg beschadigd door vandalen die erin gekrast 

hadden. Het dorp heeft ook een mooi oud theater, met uitzicht op de Vikos-kloof. 

Omdat het een lange wandeling zou worden, zijn we verder gelopen. We daalden af in een 

heel mooi bos, dat af en toe wel een sprookjesbos leek. De bomen en stenen waren 

weelderig begroeid met mossen en korstmossen en op enkele schaduwrijke plekken bloeiden 

Ramonda-planten met prachtige paarse bloemetjes. Ramonda is een zeer zeldzaam plantje 

dat behoort tot de familie van de Gesneriaceae. Het leek wel of je door een groene tunnel 

liep, gevormd door Oosterse haagbeuken (Carpinus orientalis) met jong loof. 

Door het gebladerte van de bomen heen kwam de rivier in zicht. We volgden steeds de rode 

stippen, die nu ineens op stenen in de rivier stonden. Vaak is dit een droge rivierbedding, 

waar je zo overheen kunt lopen. Maar nu dus niet.  

 

 

 

 

 

 

...schoenen uit en een ondiepe plek zoeken 

 

 

 

 

ramonda serbica  
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Daarom, schoenen uit en een ondiepe plek zoeken om de rivier over te steken. De natte 

stenen waren héél glibberig, zodat twee mannen van onze groep in het water vielen. 

Gelukkig hadden ze zich niet bezeerd. Aan de overkant van de rivier vervolgden we onze 

tocht. Kruip-door, sluip-door onder takken van bomen door. Totdat we wéér niet verder 

konden. Voor de tweede keer trokken we onze schoenen uit om al wadend door het water de 

rivier over te steken. Deze keer viel er niemand in het water. De rode stippen gaven ons nog 

steeds de route dóór de rivier aan. We liepen verder, al klauterend over stenen langs de 

rivier. Op een bepaalde plek was het water diep turquoise blauw van kleur, een prachtig 

gezicht. Oh-oo, daar werd het water weer te diep. Voor de derde keer moesten we de rivier 

oversteken. Schoenen uit en voorzichtig lopen door het water over de gladde stenen.  

Wie een stok had, had extra steun. Daarom hadden we ook stevige takken uit het bos gepakt 

om als stok te dienen. Helaas, een vrouw verloor toch haar evenwicht en viel in het water. 

Ze had zich niet bezeerd, maar had wel natte kleren. Het was gelukkig mooi weer en niet 

koud. We liepen verder langs de oever van de rivier. Een Duitse toerist, die Nederlands 

sprak, kwam uit de andere richting en zei dat we nog één keer de rivier over moesten steken 

en dat daarna de klim naar boven begon. 

Bij dat punt staken we voor de vierde keer de rivier over, hetzij op blote voeten door het 

water, hetzij met schoenen aan over de keien springend, al leverde dat voor één persoon 

een natte voet op. Bij een oude stenen boogbrug ging het pad weer omhoog. 

Het pad werd een duidelijk pad met stenen en al klimmend werden we beloond met 

prachtige uitzichten over de groen-beboste bergen. In de diepte zagen we de Vikos-rivier 

liggen. Bij een klein zijpaadje stond ineens een onopvallend gebouwtje, dat een kapelletje 

bleek te zijn. Binnen zagen we een iconostase. 

Het pad naar boven volgend, kwamen we aan in het dorpje Vitsa waar, naar gezegd werd, 

een 600 jaar oude plataan stond. Bij het cafeetje ertegenover hebben we buiten op het 

terras een heerlijk kopje koffie gedronken. Hier zaten ook de vrouwen van de gemakkelijke 

route, die een mooie wandeling gehad hadden. Met één busje zijn we daarna in drie keer 

naar ons hotel in Ano Pedina gereden. Na deze avontuurlijke wandeling was een heerlijk 

warme douche erg fijn. Het avondeten smaakte ook heerlijk, waarna onze Griekse gastheren 

muziek uit Epirus opzetten en Miltos ons iets vertelde over de geschiedenis van deze streek. 

In de 17e/18e eeuw was Epirus door de handel in o.a. goud en zilver een welvarende streek 

geworden. Er werden huizen gebouwd met wel drie verdiepingen. De opbrengsten werden 

besteed aan scholen, gezondheidszorg, wegen en bruggen. 

Er was toen een scheiding tussen rijke handelaren en arme herders, maar later verdween 

deze scheiding weer doordat er gemengde huwelijken plaatsvonden. 

In de 2e Wereldoorlog zijn veel mannen van Epirus ondergedoken in grote steden in 

Griekenland of ze gingen vechten. De vrouwen bleven achter. In deze streek heeft het verzet 

tegen de Duitsers het langst stand gehouden van Europa. Toch zijn hier veel mensen 

omgekomen. In ons dorp Ano Pedina groeide na de oorlog het aantal inwoners, maar later 

zijn veel mensen vanwege werkloosheid weer weggetrokken. 

Omdat er weinig werk te vinden was in de hele Zagori-streek, zijn veel inwoners naar het 

buitenland gegaan. De geëmigreerde Grieken draaien nog steeds de droevige muziek van 

hier. 

Nu leven er in het dorpje Ano Pedina zo’n 70 mensen, voornamelijk ouderen. Er zijn 5 

kinderen. Zij gaan met een schoolbusje in een ander dorp, zo’n 19 km verderop in het dal 

naar school. Vroeger waren hier veel meer kinderen en was er wel een school, maar die is 

sinds de jaren ’80 gesloten. 

Het ziekenhuis is in de stad Ioannina, een half uur rijden hiervandaan. De mensen van het 

dorp hier worden wel heel oud, vaak ouder dan 90. Voor boodschappen komt dagelijks de 

bakker langs en die verkoopt ook melk. De visboer komt op zaterdag en de groenteboer 

komt ook elke week langs. 

Liesbeth 
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Dag 11, dinsdag 15 mei: Wandelen van Ano Pedina richting Monodendri, langs het 

Monasteri Agias Paraskevis 

Na een goed ontbijt wandelen we om 9 uur vanuit Ano Pedina richting  Monodendri.  

Al na 100 meter zien we een aantal vlinders op de weg liggen: de nachtvlinder roomvlek, 

arctia villica. Deze vlinder zit overdag rustend op lage struiken, op de grond en op muren en 

is 's nachts actief.  

 

 

  

 

 knoopkruidparelmoervlinder (ju) roomvlek  

 

 
 

 euphorbia myrsinites ophrys sphegodes subsp. helenae  

Verder de berg op zitten een paar icarus- en adonisblauwtjes nog stil op het hondshelmkruid. 

Ze hebben de warmte van de zon nodig om zich op te warmen. Een weelde aan bloemen op 

de kalkrijke grasbermen en er staat een orchidee met de latijnse naam: ophrys sphegodes 

subsp.helenae. In de verte hoor je koeienbellen en er lopen zes koeien te grazen langs de 

kant van de weg. We komen langs het kerkje Monasteri Agias Paraskevis  dat gerestaureerd 

en betaald wordt door de dorpsgemeenschap Ana Pedina.  

Als de zon doorbreekt zie je ineens veel vlinders, b.v. parelmoervlinders, argusvlinder, 

oranje luzernevlinder en veel blauwtjes o.a. icarus-,adonis-, en klaverblauwtje en de 

rotsvlinder, die Miep gefotografeerd heeft, maar ik heb ze niet gezien. Je mist wel eens wat, 

nietwaar? Het is hier heerlijk rustig, niemand van de groep zie ik nog. Ongeveer halverwege 

staan een aantal kale bomen: een prachtig silhouet. 

Aangezien het vanmiddag zal gaan regenen gaat een kleine groep naar de Perama grot in 

Ioannina. 

Om 12 uur zijn degenen die naar Ioannina willen weer beneden bij het hotel, nog even 

lunchen en dan vertrekken we naar de Perama grot in Ioannina. En inderdaad het regent. 

Het kost enige moeite om een parkeerplek te vinden, maar het lukt vlakbij de ingang. Daar 

aangekomen worden we ontvangen door de gids. Zij geeft aan dat je in de grot niet mag 

fotograferen. De grotten  zijn toevallig ontdekt in 1940 tijdens de 2e Wereldoorlog, toen de 

bewoners van Perama een schuilplaats probeerden te vinden tegen de bombardementen.  
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Na de oorlog werden deze grotten voor de eerste keer gefotografeerd door een gymleraar en 

amateurspeleoloog en die foto’s werden gepubliceerd. Op deze manier kwam men te weten 

over het bestaan van deze grotten, daarna werden ze systematisch onderzocht, in kaart 

gebracht en in orde gemaakt voor het toerisme. Het geheel bestaat uit vele opeenvolgende 

zalen en gangen versierd met grandioze stalactieten en stalagmieten, gordijnen, zuilen, 

schitterende combinaties/groepen. In 1956 werden versteende tanden en botten gevonden 

van de holenberen die daar leefden. 

Binnen is het 17 graden en er zijn 163 treden omhoog. 

Met nog 100 treden te gaan vraagt de gids of er mensen  zijn die dit te zwaar vinden en die 

kunnen weer terug naar de uitgang gaan. Dat zijn Gea, Joke en ik. Dus gingen we naar 

buiten om op een terras een kopje koffie te drinken. Na verloop van tijd kwamen ook de 

anderen weer terug en hun conclusie is dat het een hele mooie grot is. 

Wederom een mooie dag. 

Wil  

Dag 12, woensdag 16 mei: Metsovo  

Na wederom een voortreffelijk ontbijt gaan we op weg naar Metsovo. 

De avond ervoor heeft Miltos Magda aangeraden om ook het unieke dorpje Anthochori te 

bezoeken, een natuurlijke wasplaats, net voor Metsovo. 

Van Ano Pedina gaan we richting Ioannina, langs het prachtige, grote Pamvotismeer met aan 

de andere kant de imposante bergtoppen, rotsformaties, af en toe een dorpje. We namen de 

oude weg met de vele haarspeldbochten, klimmen en dalen, op een gegeven moment was de 

helft van de weg net voor een bocht versperd door brokstukken die naar beneden waren 

gekomen. Gelukkig was dit ook een route, die vele mensen links lieten liggen. Een zeer 

vermoeiende tocht voor de chauffeur, terwijl ik van het landschap genoot en bewondering 

had voor Magda: knap gedaan. Nauwe  “passages”, diepe ravijnen, een riviertje of een droge 

rivierbedding, later werd deze breder en bevatte meer stromend water. In de verte “lonkte” 

de autoweg, maar deze was voor ons niet bereikbaar in het zeer ruige landschap. Net het 

laatste stukje voor Metsovo namen we de autoweg. Dat schoot op. Verderop er weer af om 

Metsovo te bereiken, het bordje voor  het dorpje Anthochori lieten we voor wat het was, 

eerst koffie of thee, daar hadden we wel zin in na een voor mij zeer boeiende autorit!!! 

 

 
ijs eten in Metsovo 

Metsovo ligt op een van hoogte van 1160 meter, waarschijnlijk is de naam afkomstig van de 

Slavische woorden “metska” beer en “ovo” dorp. Het ligt ingeklemd tussen hoge bergen en 

(ver) weg van stadscentra. Het is bekend om z’n bergen met beren en zwijnen, z’n herders, 

de lokaal geproduceerde kaas, de vele traditionele streekgerechten, de houtwerkindustrie, 

het houtsnijwerk, borduurwerk en ambachtelijk handwerk. Het is een wintersportgebied en 

een toeristische trekpleister geworden. 

Na de inwendige mens versterkt te hebben gaan we op pad: “στα χνάρια της αρκούδας” 

oftewel “in de sporen van de beer”. Helaas geen beer gezien. Ook niet tegen de hellingen 

aan de overkant van de rivier, waar we langs liepen!  
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Een mooie wandeling met uitzicht op de besneeuwde bergtoppen, in de verte de autoweg 

waar toevallig een militair konvooi langs ging. Veel vlinders, veel vuilnis langs de weg, 

autowrakken, zwavel- en voorjaarshoutzwam, orchideeën en vele andere bloemen. Door de 

nauwe, boeiende straatjes met mooie vakwerkhuizen richting het centrum. Geld pinnen, 

souvenirs kopen, ijs eten, etc. en op weg naar Anthochori. 

Wederom slingerend omhoog, naar het bergdorpje Anthochori, dat op 1.040 m hoogte ligt 

tegen de hellingen van de Noord Pindos. Dat was zeker de moeite waard.  

Hier aangekomen zagen we een enorme waterval en we werden door een local begeleid naar 

een waar water-openluchtmuseum. Men wist vroeger al gebruik te maken van de stroom en 

kracht van het water. Werkelijk uniek om te zien, hoe e.e.a. is en nog wordt gerestaureerd. 

Het was een complete wasserij waar vroeger de tapijten en (zware) kleding werd gewassen. 

Als traditie hingen enkele kleden te drogen. In een nieuw onderkomen hingen vleermuizen 

aan het plafond, we hebben ze helaas in hun slaap gewekt! Sorry!!! 

 

 

 

 Wasserij Anthochori  

De terugweg naar Ano Pedina ging via de Egnatia, de autosnelweg met de vele (soms lange) 

tunnels. 

Miep 
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Dag 13, donderdag 17 mei: Papingo gelegen aan de noordkant van de Vikos-kloof 

 

 
Mikro Papingo op het Pinocchio-terras met uitzicht op de bergen 

Het is Hemelvaartsdag. In Griekenland valt dat dit jaar een week later dan in Nederland. 

Een stralende dag. Het doel vandaag is een wandeling tussen de dorpen Megalo Papingo 

(Μεγαλο Παπιγκο) en Mikro Papingo  (Μικρο Πaπιγκο). Deze dorpen liggen even ten noorden 

van Vigos (Βικος) en maken onderdeel uit van de 46 dorpen van Zagori (Ζαγορι), "de plaats 

achter de bergen". De bergtoppen boven Papingo worden ook wel de Torens van Papingo 

genoemd, met links boven de dorpen de Astrakan (Αδτρακα), 2436 m hoog. 

De weg naar de beide Papingo's telt 22 haarspeldbochten en voert door een adembenemend 

mooi berglandschap. Bij een brug over de rivier Voidomatis (Ποταμος Βοιδοματης) stoppen 

we. Het water is diep azuurblauw en het wemelt van de vogeltjes hoog in de bomen. Een 

mooie plek voor een groepsfoto. 

Megalo Papingo is een lieflijk dorpje met een kerkje gewi jd aan St. Vlasios (Αγιος Βλασιος), 

de beschermheilige van kruidendokters, waar, als we aankomen, net een dienst wordt 

gehouden. De wandeling naar Mikro Papingo duurt niet lang. Langs de weg zijn hier en daar 

bomen en struiken van hun naam voorzien en ook staat er een bord met informatie over de 

vegetatie die typisch is voor deze vallei. Bij de toegang tot Mikro Papingo staat een met 

fresco's beschilderde muur, met ervoor een wegkapelletje gewijd aan St. Barbara (Αγια 

Βαρβαρα). In het dorp bevindt zich een informatiecentrum van de streek waar we even 

rondneuzen, maar dat een ietwat vervallen indruk maakt. Bij een terras met uitzicht op de 

bergen strijken we daarna neer. We worden bediend door een vriendelijke en enthousiaste 

jongeman. Het hoogtepunt is echter het kerkje, dat op dit moment wordt gerestaureerd. 

Letterlijk elke centimeter van het interieur is beschilderd met de prachtigste fresco's. Hoog 

op de steiger werkt een restaurateur aan het schilderwerk. We zien hem niet, maar horen 

hem zachtjes zingen terwijl hij aan het werk is.  

 

 
 

Mikro Papingo - Church of Taxiarches 
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Voor de terugweg naar Megalo Papingo kun je kiezen tussen dezelfde weg terug, of langs 

een smal pad naar beneden waar de rivier moet worden overgestoken en aan de overkant 

weer omhoog. Een deel van de groep kiest voor het laatste en is al snel weer boven, waarna 

er tijd genoeg is voor een drankje en taart bij een van de winkeltjes. Na een uur komen de 

anderen ook, die onderweg de tijd hebben genomen om nog meer planten te bekijken en te 

fotograferen.   

Als we terugrijden via alle haarspeldbochten verdwijnt dit prachtige en bijzondere 

berglandschap langzaam uit het gezicht. 

Gay  

 

 

 

 

haplophyllum  coronatum;endeem ophrys sphegodes ssp. epirotica;endeem 

Dag 14, vrijdag 18 mei: We gaan naar oudheidkundige opgravingen van Dodoni 

Vandaag is het al weer de laatste volledige dag van onze KNNV reis. Voor vanmorgen heb ik 

met Miep, Wil en Henri, afgesproken extra vroeg op te staan. Half 6 wel te verstaan en kwart 

voor 6 treffen we elkaar op het weggetje naast ons hotel. Ons doel is deze ochtend op zoek 

te gaan naar in de vegetatie rustende vlinders. In de vroege ochtend zijn de vlinders nog 

koud en wachten ze op de eerste zonnestralen om zich hieraan op te warmen in de zon en op 

die manier energie op te doen. Tot op dat moment hangen ze dood stil in de vegetatie en 

zijn ze goed te fotograferen. Het is nog schemerig als we het dorp uit lopen en het pad 

volgen dat de helling oploopt. Al snel zien we enkele blauwtjes hangen in de grashalmen. Het 

is nog te donker dus we lopen eerst nog wat door. De nevel hangt beneden ons diep in het 

dal. Alweer een sfeervolle foto. Even verder op treffen we enkele veldparelmoervlinders en 

dikkopjes. Het fotograferen kan beginnen en we halen ons hart op. Het is moeili jk te 

stoppen, maar ons ontbijt staat al klaar. We lopen daarom snel door naar beneden en 

schuiven om 8 uur aan bij het ontbijt, smeren ons lunchpakket en staan half 9 weer klaar 

voor vertrek.  

We gaan deze laatste dag van onze vakantie naar de oudheidkundige opgravingen van 

Dodoni. Het is een klein uurtje rijden en we boffen, want vandaag is het een soort 'open 

monumentendag' op z'n Grieks en de toegang blijkt gratis. Dodoni dateert van vóór 2000 

v.Chr. en is daarmee het oudste heiligdom van Griekenland.  Dodoni heeft één van de 

fraaiste amfitheaters van Griekenland. Het is een echte archeologische bezienswaardigheid 

en ligt niet ver van de stad Ioannina. Niet alleen het amfitheater was te bezichtigen, maar 

ook de tempel van Zeus, de Akropolis van Dodoni, de tempel van Dioni, de tempel van 

Themis, de tempel van Hercules en de tempel van Venus.  
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Het amfitheater van Dodoni bood vroeger plaats aan 18.000 bezoekers en is een imposant 

hoogtepunt. De gehele archeologische site ligt in een fraai groen dal aan de voet van de 

Tomaros berg. Op de informatiepanelen kon je de historische geschiedenis lezen. 

Opmerkelijk vond ik zelf dat Dodoni pas in 1875 opnieuw werd ontdekt en in 1960 werd 

gerestaureerd. Ook nu was men weer met de restauratie bezig. 

 

Dodoni 

 

De geschiedenis van Griekenland is boeiend maar de vele bloemen en insecten tussen de ruines 

trekken ook onze aandacht. We zijn tenslotte niet voor niets KNNV-ers. De groot geaderd witjes 

vliegen hier veel meer dan in het gebied van ons hotel en ook vele blauwtjes en 

parelmoervlinders houden ons behoorlijk in de benen.  

Om 12.00 uur eten we onze lunch op de stoeprand van de parkeerplaats. Een deel van de groep 

besluit met de geplande wandeling te starten, terwijl enkelen zich ook blijven vermaken tussen 

de Griekse oudheden. Ik zelf besluit mee te gaan met de wandeling. Eerst tussen de akkers en 

graslanden door, maar even later wordt de vegetatie ruiger en natuurlijker. Gelijk brengt dat een 

divers leven met zich mee. Tweekleurige parelmoervlinders vliegen vrolijk met ons mee, 

blauwtjes dwarrelen rond onze voeten, een slang passeert ons pad en vogels zingen in de 

struiken. Toch wordt het ons te veel. Misschien is het de warmte of is gewoon onze energie een 

beetje op. We besluiten dezelfde weg terug te lopen naar de parkeerplaats.  

Onze groep is weer compleet. Op de terugweg zoeken we in Ioannina een supermarkt om voor 

de volgende dag nog wat versnaperingen te kopen, we tanken voor de laatste keer de busjes bij 

en rond 16.00 uur zijn we weer terug bij ons hotel. Inpakken dus voor de vertrekdag van 

morgen.  

We gaan om 19.00 uur aan tafel voor alweer een smakelijk maaltijd van onze gastvrije en altijd 

vriendelijke gastheren. Henri spreekt namens de hele groep zijn dank uit voor onze reisleiders 

Magda en Wim. Ook Miep vanwege haar uitmuntende Grieks en Gea als 'routebegeleidster', 

krijgen de complimenten. Magda tenslotte bedankt ons allemaal, omdat we met elkaar zo'n 

gezellige groep waren.  
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  Ook onze gastheren worden natuurlijk en 

terecht nog even in het zonnetje gezet 

 

 

Ook onze gastheren worden natuurlijk en terecht nog even in het zonnetje gezet. De door hun 

extra aangedragen flessen wijn lieten zich goed smaken, maar ondanks dat vertrok ieder vroeg 

naar zijn kamer om te gaan slapen. De volgende ochtend moeten we immers voor dag en dauw 

op om tijdig af te reizen naar het vliegveld.   

 

Peter  

Dag 15, zaterdag 19 mei: Terugreis naar Nederland 

Om 4 uur uit de veren. Stipt om 5 uur willen we vertrekken. Milos en Giorgios hebben nog 

een mooi ontbijtje voor ons gemaakt. De busjes worden geladen terwijl ik ga ontbijten en in 

het donker gaan we op weg. Voorbij Ioannina komen we op een hele nieuwe snelweg en 

denken we goed op te schieten. Maar we missen een afslag en moeten daardoor wat extra 

kilometers maken. We komen nu door Arta, een grote plaats met een rijke geschiedenis, en 

zien nog even de beroemde oude brug. De mythe vertelt dat bij de bouw hiervan de brug 

steeds instortte als de brug bijna klaar was. Na raadplegen van een Grieks orakel moest de 

bouwer datgene wat hem het liefste was aan de goden offeren. Toen heeft hij besloten zijn 

vrouw in te metselen in de brug. En zie de brug bleef staan.  Er is met röntgenonderzoek 

geconstateerd dat er skeletdelen in het binnenste van de brug zitten ?!. 

We worden wat opgehouden door een langzame vrachtwagen die we niet in kunnen halen. 

Een ongeduldige Griek vindt dat hij toch in moet halen en dan precies op een plek waar ook 

een vluchtheuvel is. Hij komt als het ware in een trechter tussen mij en de vluchtheuvel en 

daarbij raakt hij onze bus met zijn rechterbuitenspiegel. We stoppen niet, maar we noteren 

voor de zekerheid zijn kenteken INN-6066. Maar de schade blijkt minimaal te zijn dus is het 

verder niet van belang. We bereiken het vliegveld om 5 over half 8 en leveren de busjes 

zonder problemen in (waarschijnlijk door onze aanvullende verzekering). Inchecken op het 

vliegveld gaat goed, maar wel bijzonder dat we onze bagage apart moeten afgeven en niet 

bij de incheckbalie. Dan het lange wachten op het instappen. In het vliegtuig zitten we 

allemaal redelijk dicht bij elkaar wat wel zo gezellig is. Het vliegtuig is ook niet helemaal vol. 

Na een voorspoedige vlucht komen we aan op Schiphol. We nemen afscheid van elkaar bij 

het bagage afhaal punt. We willen allemaal zo snel mogelijk naar huis. Iedereen heeft zijn 

bagage weer, die van mij komt als laatste. Daarom moet Hermien ook wachten, want haar 

wandelstok zit in mijn bagage.  

Tot ziens allemaal tot op een volgende KNNV reis. 

Magda 
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Bijlage 1 

Nachtvlinders en rupsen, samengesteld door Wil 

 

Rups van Kuifvlinder—Cucullia verbasci 

Rups van Plakker- Lymantria dispar 

 

Wolfsmelkpijlstaart- Hyles euphorbiae 

Vals witje- Siona lineata 

Roodstreepspanner- Rhodometra sacraria 

Roomvlek- Arctia villica 

Klaverspanner- Chiasmia clathrata 

Phegeavlinder- Amata phegea 

 

Grote zakdrager—Pachythella villosella 

 

Vlinderhaft- Libelloides 

 

 

Bijlage 2 

Losse waarnemingen van Gay met toevoegingen van  Peter en Miep 

 

bidsprinkhaan spec. 

blauwe breedscheenjuffer 

blauwkeelkielhagedis mannetje (Algyroides 

nigropunctatus) * blauwkeelkielhagedis vrouwtje*    

blauwvleugelsprinkhaan  (Oedipoda caerulescens) 

blauwzwarte houtbij (Xylocopa violacea) 

boomkikker  (Hyla arborea) 

bosbeekjuffer  (Calopteryx virgo)  

das (dood) (meles meles) 

distelboktor (Agapanthia villosoviridescens) 

dobbelsteenslang (Natrix tessellata) 

duistere rouwzwever (Exoprosopa cleomene) 

duizendpoot spec. 

een grote libelle met zebrastrepen 

egel (dood) (Erinaceus europaeus) 

Egyptische bidsprinkhaan 

Egyptische treksprinkhaan  (Anacridium aegyptium) 

geelbuikvuurpad 

gewone schaalhoorn (Patella vulgaris) 

gewone wolzwever (Bombylius spec) 

glimworm en vuurvlieg (Lampyridae) 

gouden tor (Cetonia aurata spec) 

Griekse landschildpad (Testudo hermanni) 

Griekse rombout 

groene hagedis spec. 

groene kikker (Pelophylax) 

grote regenworm*   

hazelworm (dood) (Anguis fragilis) 

Ionische muurhagedis vrouwtje (Podarcis ionicus) * 

judasoor (Auricularia auricula-judae) 

kleine watersalamander  (Lissotriton vulgaris) 

 

* met dank aan Rob Peek 

kokerjuffer  larve 

kraamwebspin (Pisauridae) 

krab spec. 

landschildpad 

lente vuurspin (Eresus sandaliatus) 

lieveheersbeestje larve 

lixus pulverulentus 

mammoetwesp (Megascolia maculata) 

mestkever met mestbol (Geotrupes 

stercorarius) 

Oostelijke smaragdhagedis subadult 

(Lacerta viridis) *   

oostelijke smaragdhagedis, vrouwtje*   

oxythyrea fenestra 

pad (bufo bufo) 

penseelkever (Trichius fasciatus) spec) 

pholidoptera juv. Soort sprinkhaan 

pilkever (Byrrhus pilula) 

rugschild van een gewone zeekat (Sepia 

officinalis) 

Scheltopusik  (dood) (Pseudopus apodus) 

slang 

trichodes spec. 

vleermuizen spec. 

voorjaarshoutzwam (Polyporus ciliatus) 

vos  (Vulpes vulpes) 

vuurlibel 

vuurspringer (spin), (Philaeus chrysops). 

waterschildpad spec. 

wild zwijn ((Sus scrofa) 

zakdragers (Psychidae) 

zuidelijke oeverlibel 

zwavelzwam (Laetiporus sulphureus) 
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Bijlage 3 

Griekenland; Epirus; KNNV-reis; 5 t/m 19 mei 2018 
 

   Plantenlijst: Annie Vos en Ans Gorter  
  

   Wetenschappelijk Nederlands dag aangetroffen 

Acanthus hungaricus   14 

Acanthus spinosus (Stekelige acanthus) 9,11,16 

Acer monspessulanum (Franse esdoorn) 5,12 

Acinos alpinus (Alpensteentijm) 16 

Adiantum capillus-veneris Echt venushaar 5 

Aegilops geniculata   9,11 

Aesculus hippocastanum Paardenkastanje 16 

Aethionema saxatile   12 

Ailanthus altissima Hemelboom 12 

Ajuga chamaepitys Akkerzenegroen 6,12 

Ajuga orientalis   13,14,15 

Ajuga reptans Kruipend zenegroen 12 

Alliaria petiolata Look-zonder-look 16 

Allium ursinum Daslook 14 

Alyssum montanum   13 

Anacamptis pyramidalis  Hondskruid 9,11 

Anagallis arvensis Rood guichelheil 5 

Anchusa undulatum ssp. hybrida   12,17,18 

Anchusella cretica Anchusa cretica = Anchusella cretica 18 

Anthyllis hermanniae   6,8,9 

Anthyllis tetraphylla (Blaaswondklaver) 6 

Anthyllis vulneraria  Wondklaver 12,13,14,15 

Arabis glabra Torenkruid 13 

Arabis hirsuta ssp. hirsuta Ruige scheefkelk 13 

Arabis verna (Voorjaarsscheefkelk) 17 

Arbutus unedo       (Aardbeiboom) 5,6,9 

Aristolochia rotunda   8 

Artemisia arborescens   6 

Artemisia vulgaris Bijvoet 16 

Arum italicum Italiaanse aronskelk 5,10 

Arundo donax (Spaans riet) 6,10 

Asparagus acutifolius   9 

Asparagus officinalis   7,10 

Asphodelus lutea (Gele affodil) 14,15 

Asphodelus ramosus    7 

Asplenium ceterach Schubvaren 6,8,14 

Asplenium trichomanes Steenbreekvaren 8,16 

Aster squamatus   6 

Atriplex portulacoides Gewone zoutmelde 10 
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Bellevalia dubia   13,14,15 

Bellis perennis   11 

Berula erecta Kleine watereppe 10 

Biscutella didyma   7 

Blackstonia perfoliata Zomerbitterling 5,6,9 

Bombycilaena discolor   17 

Briza maxima (Groot trilgras) 6,7 

Briza minor Klein trilgras 9 

Broussonetia papyrifera   10 

Bryonia dioica Heggenrank 5 

Buglossoides purpurocaerulea Blauw parelzaad 8 

Bunias erucago Gevleugelde hardvrucht 7,18 

Calycotome villosa   9 

Calystegia sepium Haagwinde 5 

Calystegia sylvatica   5 

Campanula ramosissima   5,17 

Campanula spatulata   15 

Capparis spinosa (Kappertjesstruik) 6,9 

Cardamine bulbifera Bolletjeskers 14 

Carduus nutans ssp. platylepis   12,17 

Carex extensa Kwelderzegge 7 

Carex pendula Hangende zegge 5 

Carpinus orientalis (Oosterse haagbeuk) 17 

Centaurea calcitrapa Kalketrip 10 

Centaurea deusta   14 

Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruid 6,7,9 

Centaurium maritimum (Geel duizendguldenkruid) 7 

Centranthus ruber Spoorbloem 8 

Cephalanthera longifolia Wit bosvogeltje 14 

Cephalanthera rubra Rood bosvogeltje 8,17 

Cercis siliquastrum Europese judasboom 6 

Chameacitysus hirsutus Dwergbrem 16 

Chelidonium majus Stinkende gouwe 16 

Cichorium intybus Wilde cichorei 10 

Cirsium vulgare Speerdistel 10 

Cistus incanus creticus   5,9 

Cistus salvifolius   6,9 

Clematis vitalba Bosrank 11 

Clinopodium vulgare Borstelkrans 11 

Coeloglossum viride (Hk. Dactylorhiza v.) Groene nachtorchis 16 

Coleostephus myconis    7 

Colutea arborescens Europese blazenstruik 17 

Consolida ajacis Valse ridderspoor 10  

Convolvulus arvensis   10 

Convolvulus cantabrica   15 
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Convolvulus elegantissimus   5,7 

Cornus mas Gele kornoelje 17 

Cornus sanguinea Rode kornoelje 17 

Coronilla emerus Struikpaardenhoefklaver 5,9,11 

Coronilla scorpioides (Schorpioenkroonkruid) 15 

Cotinus coggygria  [syn. Rhus cotinus] Pruikenboom 5 

Cotula coronopifolia  Goudknopje 10 

Crepis rubra (Rood streepzaad) 7,13 

Crithmum maritimum Zeevenkel 6 

Cruciata laevipes Kruisbladwalstro 12 

Crupina crupinastrum   8,13,15 

Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek 6 

Cynara cardunculus (Kardoen) 10 

Cynoglossum columnae   12 

Cynoglossum creticum (Kretenzische hondstong) 9 

Delphinium staphisagria   9 

Dittrichia viscosa Kleverige alant 5,6,9 

Doronicum colomnae Kale voorjaarszonnebloem 8 

Dorycnium graecum   6,7 

Dorycnium hirsutum   5,6,7,9 

Echium italicum   6,7 

Echium plantagineum (Weegbree-slangenkruid) 7,10 

Epipactis helleborine Brede wespenorchis 8 

Equisetum telmateia Reuzenpaardenstaart 5 

Erodium cicutarium Reigersbek 18 

Eryngium amethystinum      15 

Eryngium campestre  Echte kruisdistel 9 

Euphorbia myrsinites   12,13 

Euphorbia peplus Tuinwolfsmelk 8 

Fibigia clypeata   17 

Ficus carica Vijg 9,11 

Fumana thymifolia (Tijmbladig zonneroosje) 6 

Galactites tomentosa   7,10 

Galega officinalis   10 

Galium mollugo Glad walstro 15 

Galium palustre Moeraswalstro 7 

Geranium asphodeloides   16 

Geranium columbinum  Fijne ooievaarsbek 5 

Geranium lucidum Glanzige ooievaarsbek 13,14 

Geranium molle   16 

Geranium purpureum Klein robertskruid 5,14 

Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek 16 

Geranium rotundifolium Ronde ooievaarsbek 14 

Geranium versicolor   12 

Geum urbanum Geel nagelkruid 17 
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Gladiolus illyricus   7 

Gladiolus italicus (Italiaanse zwaardlelie) 6,9,11 

Gratiola officinalis Genadekruid 7 

Haplophyllum coronatum endeem 17 

Helianthemum nummularium Geel zonneroosje 13 

Helleborus odorus   13,14 

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw 16 

Herniaria incana (Grijs breukkruid) 15 

Hippocrepis comosa Paardenhoefklaver 15 

Hippocrepis emerus  Struikpaardenhoefklaver 5,11 

Hordeum secalinum Veldgerst 10 

Hyoscyamus niger Bilzekruid 13 

Hypericum olympicum   13 

Hypericum spruneri   8,11,13 

Hypochaeris achyrophorus   6,9 

Ilex aquifolium Hulst 11 

Iris pseudacorus Gele lis 10 

Isatis tinctoria Wede 12 

Juglans regia Okkernoot 10 

Juncus maritimus Zeerus 10 

Juniperus oxycedrys   10,11,13 

Juniperus phoenicea   7 

Knautia arvensis Beemdkroon 5,8 

Knautia integrifolia   9 

Lactuca serriola Kompassla 10 

Lagurus ovatus Hazenstaart 6 

Lamium garganicum   14 

Lathyrus annuus   10 

Lathyrus aphaca Naakte lathyrus 15,18 

Lathyrus linifolius Knollathyrus 15 

Lathyrus venetus   14 

Lathyrus vernus Voorjaarslathyrus 12,14 

Lavatera bryoniifolia   9 

Legousia speculum-veneris Groot spiegelklokje 8,17,18 

Lepidium draba Pijlkruidkers 10 

Leucanthemum vulgare Gewone margriet 16 

Linaria pelisseriana   7 

Linum nodiflorum   11 

Linum pubescens   6,9,11 

Linum tenuifolium Smal vlas 8 

Linum trigynum   9, 11 

Listera ovata Grote keverorchis 14 

Lonicera implexa   9,11 

Lonicera japonica   5,11 

Lotus ornithopodoides   6 
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Lunaria annua Tuinjudaspenning 6,12 

Lythrum hyssopifolia Kleine kattenstaart 10 

Lythrum junceum Kruipkattenstaart 5 

Malabaila aurea   7,9,10 

Malabaila involucrata   14 

Marrubium peregrinum   12 

Matricaria chamomilla Echte kamille 10 

Medicago arabica Gevlekte rupsklaver 13 

Medicago orbicularis   1,14 

Medicago polymorpha Ruige rupsklaver 7 

Medicago sativa Luzerne 10 

Melia azedarach (Kralenboom) 10 

Melica uniflora Eenbloemig parelgras 8 

Melilotus neapolitanus   14 

Melisse officinalis Citroenmelisse 16 

Melittis melissophyllum Bijeblad 12,17,14 

Mentha suaveolens Witte munt 11 

Mercurialis annua Tuinbingelkruid 5 

Micromeria graeca   9 

Mirabilis jalapa Nachtschone 6 

Moltkia petraea (blauwe endeem) 8 

Muscari comosum Kuifhyacint 8,17 

Myrtus communis (Myrte) 5,6 

Neottia nidus-avis Vogelnestje  14 

Nerium oleander (Oleander) 7,10,12,14  

Nigella damascena Juffertje-in-het-groen 6,9 

Olea europea (Olijf) 5 

Onobrychis alba   17 

Onobrychis caput-galli   11 

Ophrys apifera   7,8,17 

Ophrys oestrifera  (syn. Ophrys cornuta) 8,9,13 

Ophrys sphegodes ssp. epirotica   14,17 

Ophrys sphegodes ssp. helenae   13,15,16 

Opopanax chironium   8, 14,16 

Opuntia ficus-indica (Woestijnvijg) 6 

Orchis coriophora ssp.fragrans Wantsenorchis 7 

Orchis laxiflora IJle orchis 7 

Orchis morio Harlekijn 13,16, 

Orchis pauciflora  (Gele karstorchis) 13 

Orchis quadripunctata  (Vierpuntorchis) 13,15 

Orchis tridentata  (Drietandorchis) 14 

Orlaya daucoides   7,13 

Orlaya grandiflora Straalscherm 17 

Ornithogalum narbonense   6,9 

Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelk 13 
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Orobanche caryophyllacea Walstrobremraap 15 

Orobanche crenata   17 

Ostrya carpinifolia Europese hopbeuk 17 

Osyris alba   5,7 

Oxalis articulata (Rijkbloeiende klaverzuring) 10 

Oxalis corniculata Gehoornde klaverzuring 11 

Paliurus spina-christi (Echte christusdoorn) 7 

Pallenis spinosa (Stekelig sterrenoogje) 6,9 

Papaver dubium Bleke klaproos 14,18 

Papaver hybridum   7,13 

Papaver rhoeas Grote klaproos 13 

Parapholis strigosa Dunstaart 10 

Parentucellia latifolia   13 

Parentucellia viscosa Kleverige ogentroost 7,9 

Parietaria judaica Klein glaskruid 5,9,11 

Petrorhagia dubia   12 

Phagnalon graecum (Rotsstrobloem) 6 

Phlomis fruticosa (Geel brandkruid) alle dagen 

Picris echioides Dubbelkelk 10 

Pistacia lentiscus Mastiekboom 5 

Pistacia terebinthus (Terpetijnboom) 6,8 

Pisum sativum Erwt 6 

Plantago afra   7 

Platanus orientalis Oosterse plataan 6,14,16 

Poa alpina ssp.vivipara (Alpenbeemdgras, vivipare vorm) 13 

Polycarpon tetraphyllum Kransmuur 9,10 

Potentilla recta Rechte ganzerik 12,14,15 

Prunella grandiflora Grote brunel 8 

Prunella laciniata Witte brunel 6,11 

Prunus avium Zoete kers 16 

Psoralea bituminosa (Pekklaver) 5,9 

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 11,18 

Pulicaria odora   11 

Putoria calabrica   6,9 

Quercus coccifera Hulsteik 5,13 

Quercus ilex Steeneik 9,15 

Quercus pubescens Donzige eik 7,17 

Ramonda serbica   14 

Ranunculus  neapolitanus   14,16 

Raphanus raphanistrum Knopherik 10 

Rapistrum rugosum Bolletjesraket 7 

Rhamnus alaternus (Groenblijvende wegedoorn) 11 

Rhynchocorys elephas   16 

Robinia pseudoacacia Robinia 12 

Rubia peregrina   5,11 
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Rumex obtusifolius Ridderzuring 16 

Ruscus aculeatus Stekelige muizedoorn 5,8 

Sagina procumbens Liggende vetmuur 9 

Salicornia europaea Kortarige zeekraal 10 

Salix alba Schietwilg 17 

Salix  elaeagnos    17 

Salvia pratensis Veldsalie 3,7,18 

Salvia sclarea (Scarlei) 13,17 

Salvia viridis   17 

Sambucus ebulus Kruidvlier 7 

Sambucus nigra Gewone vlier 12 

Sanicula europaea Heelkruid 14 

Saponaria calabrica   12,13,15 

Saponaria glutinosa   17 

Saponaria officinalis Zeepkruid 16 

Saxifraga rotundifolia Ronde steenbreek 14 

Scabiosa argentea   6 

Scandex pecten-veneris Naaldenkervel  16 

Scorpiurus muricatus (Schorpioenstaart) 6,9 

Scrophularia canina (Hondshelmkruid) 7,12 

Scutellaria columnae (Trosglidkruid) 8 

Securigera securidaca   7 

Sedum acre Muurpeper 15 

Sedum album   Wit vetkruid 18 

Sedum dasyphyllum Dik vetkruid 14 

Selaginella denticulata   5,8 

Senecio vulgaris Klein kruiskruid 12 

Serapias lingua  (Tongorchis) 7 

Sherardia arvensis Blauw walstro 5 

Sideritis montana (IJzerkruid) 15 

Silene fabarioides   12,17 

Silene gallica Franse silene 10 

Silene ungeri   8,13,15 

Silene vulgaris Blaassilene 7 

Silybum marianum Mariadistel 7,10 

Sinapis arvensis Herik 12 

Sisymbrium officinale Gewone raket 12,16 

Smilax aspera (Steekwinde) 5,8,9 

Smyrnium olusatrum Zwartmoeskervel 6 

Spartium junceum Spaanse brem alle dagen 

Spergularia rubra Rode schijnspurrie 10 

Stachys  decumbens   6 

Stachys cretica   7,9,17 

Stipa spec. (een vedergras) 15 

Symphytum bulbosum   17 
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Tamus communis   Spekwortel 17 

Tanacetum parthenium Moederkruid 16 

Teucrium chamaedrys Echte gamander 8,11 

Teucrium polium capitatum   8,9 

Tordylium apulum   7,12 

Tordylium officinale   7 

Torilis arvensis Akkerdoornzaad 9 

Tragopogon porrifolius Paarse morgenster 6,7,9 

Tragopogon pratensis Gele morgenster 16 

Trifolium angustifolium   6,7,11 

Trifolium arvense Hazenpootje 12 

Trifolium campestre Liggende klaver 6,7,9 

Trifolium pignantii   14,15 

Trifolium resupinatum Perzische klaver 7,10 

Trifolium rubens Purpere klaver 13 

Trifolium stellatum xanthinum (Sterklaver)  8,15,18 

Trigonella balansae   6 

Trigonella esculenta   15,18 

Umbilicus horizontalis   5 

Umbilicus rupestris   14 

Uriginea maritima (Zeeui) 9 

Urospermum picroides   5,10 

Urtica dioica Grote brandnetel 10 

Verbascum blattaria Mottenkruid 7,15 

Verbena officinalis IJzerhard 7 

Veronica anagallis-aquatica Blauwe waterereprijs 10,16 

Veronica austriaca ssp. tenuifolia   15 

Veronica cymbalaria Schijnklimopereprijs 17 

Vicia grandiflora   6 

Vicia lutea Gele wikke 6,10 

Vicia narbonensis   12 

Vicia villosa Bonte wikke 6,7,10,16 

Vitex agnus-castus (Kuisheidsstruik) 6,7 

 
 

 

Plantenlijst toelichting 

 

Link voor de plantenfoto’s die Ans Gorter en Annie Vos gemaakt hebben.  

Totaal zijn het 1362 foto’s, op datum en locatie gerangschikt.  

Elke foto kan vergroot worden door erop te klikken. 

Het zijn er een beetje veel, maar wat wil je, met 342 soorten, waaronder meer dan 100 

nieuwe...... 

 

https://observation.org/gebied/photos/259416?from=2018-05-05&to=2018-05-

19&g=10&z=0&u=0&sp=0&only_rated=0&page=1 

 

 

https://observation.org/gebied/photos/259416?from=2018-05-05&to=2018-05-19&g=10&z=0&u=0&sp=0&only_rated=0&page=1
https://observation.org/gebied/photos/259416?from=2018-05-05&to=2018-05-19&g=10&z=0&u=0&sp=0&only_rated=0&page=1
https://observation.org/gebied/photos/259416?from=2018-05-05&to=2018-05-19&g=10&z=0&u=0&sp=0&only_rated=0&page=1
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Bijlage 4 

 

Plantenlijst 

Verantwoording, literatuurlijst (door Annie Vos & Ans Gorter) 

  

Van de in het veld op habitus herkende plantensoorten zijn de namen geregistreerd. Vaak 

wordt ter controle nog in het veld naar details gekeken om kenmerken te controleren. Bij 

twijfel of bij onbekende soorten wordt hooguit een enkele keer (enig verantwoord) materiaal 

meegenomen. 

Van de meeste planten zijn een grote hoeveelheid detailfoto’s gemaakt. Na elke excursie 

wordt ’s middags of ‘s avonds (foto) materiaal gedetermineerd met behulp van de 

meegenomen flora’s (zie literatuurlijst).  

Meestal kon het meegebrachte materiaal op naam gebracht worden. Sommige soorten 

hebben geen naam gekregen omdat regionale flora’s en/of literatuur niet kon worden 

geraadpleegd. 

Een aantal planten is alsnog na de reis, thuis op naam gebracht via betrouwbare deskundige 

internetsites. We bedanken Antoon de Rycke van observation.org  en de leden van het 

forum van tela-botanica, die hebben bijgedragen tot het determineren van enkele zeer 

lastige planten waarover ons de benodigde literatuur ontbrak. 

 

De wetenschappelijk namen zijn ontleend aan verschillende flora’s. De Nederlandse namen 

in de 2e kolom komen uit Heukels of uit Lambinon/De Langhe e.a. (=De Flora van België en 

Luxemburg). De niet- officiële Nederlandse namen komen uit o.a. Blamey en staan tussen 

haakjes. Een enkele opmerking staat ook tussen haakjes. 

De datakolom geeft aan op welke meidag de soort is gezien. Gekozen is om die soorten te 

noteren, die een redelijke afspiegeling vormen van de vegetatie van de betreffende 

excursiedagen. Er is niet getracht om op alle dagen alle soorten te noteren.  

Het meegebrachte materiaal van de groepsdeelnemers is tezamen met het planten- en 

vooral het fotomateriaal van Ans Gorter en Annie Vos tot één plantenlijst verwerkt.  

In totaal zijn 343 plantensoorten genoteerd. 

 

 

Geraadpleegde literatuur en websites: 

 

1.  Pils, G. – Illustrated Flora of Albania, 2016, uitgave: eigen beheer, Oostenrijk. 

2.  Strasser, W. -  Pflanzen des Peloponnes (Süd-Griechenland) mit über 1900  

Strichzeignungen; vollständig berarbeitete und erweiterte Auflage 2001; Gantner Verlag, 

Liechtenstein, 2002.    

3.  Grey-Wilson, Chr. en M. Blamey  - Wilde flora rond de Middellandse Zee; Schuyt&Co; 

Haarlem,  1998. 

4.  Tani, M.L. - Die Blütenwelt von Griechenland,2002, Bonechi, Florence 

5.  Polunin,O. - Flowers of Greece and the Balkans, a field guide. Oxford University Press, 

1980. 

6.  Baumann, H.,  Künkele, S.& Lorenz, R. Die Orchideen Europas. Ulm, 2006. 

7.  Grey-Wilson, Chr. en M. Blamey  - Bergflora van Europa, 2003, Baarn. 

8.  Meijden, R. van der  -  Heukels’ Flora van Nederland, 23e dr., 2005, Groningen. 

9.  Lambinon/De Langhe e.a. , - Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg,  

Noord-Frankrijk      en de aangrenzende gebieden, 3e dr., 1998, Meise. 

10. Meyer, T., M. Hassler. - Mittelmeer- und Alpenflora. Geraadpleegd via:    

      http://www.mittelmeerflora.de. 

11. http://www.florealpes.com. 

12. http://www.observation.org. 

13. http://luirig.altervista.org. 

14. http://www.greekflora.gr/el/catalog.aspx 

15. http://www.greekorchids.gr/ 

 

 

http://www.mittelmeerflora.de/
http://www.florealpes.com/
http://www.observation.org/
http://luirig.altervista.org/
http://www.greekflora.gr/el/catalog.aspx
http://www.greekorchids.gr/


Tijdens onze KNNV reis naar Griekenland hebben een aantal deelnemers zich in het bijzonder ook gericht op 

het voorkomen van dagvlinders. Dit betekende dat we met zekere regelmaat ook achterbleven bij onze 

reisgenoten. Vlinders moeten immers gespot worden, op naam gebracht en zo mogelijk ook op de foto 

worden vastgelegd. Het resultaat mag er echter zijn. Een kleurrijke collage van de soorten die we met 

zekerheid hebben waargenomen en vastgelegd.  

Foto’s zijn gemaakt door Wil, Miep, Peter, Joke en Gea. 

 

 

Zuidelijke 

Koninginnepage 

 

Koningspage 

 

Zuidelijke 

pijpbloemvlinder 

 

Groot geaderd witje (2x) 

 

Klein koolwitje 

 

Groot koolwitje 

 

Klein geaderd witje 

 

Wedewitje 

 

Oranjetipje 

 

Oostelijk marmerwitje 

 

Oranje luzernevlinder 

 

Griekse luzernevlinder 

 

Cleopatra (2x) 

 

Bruine eikenpage 

 

Groentje

 

Kleine vuurvlinder 



Vetkruidblauwtje (2x) 

 

Kroonkruidblauwtje 

 

Tijgerblauwtje 

 

Klein tijgerblauwtje 

 

Bruin blauwtje 

 

Boomblauwtje 

 

Blazenstruik blauwtje 

 

Icarusblauwtje 

 

Zuidelijk dwergblauwtje 

 

Dwergblauwtje 

 

Bloemenblauwtje 

 

Klaverblauwtje 

 

Wikkeblauwtje 

 

Turkooisblauwtje 

 

Adonisblauwtje 

 

Heideblauwtje 

 

Blauwe ijsvogelvlinder 

 

Zuidelijk aurelia 

 

Distelvlinder 

 

Atalanta 



 

Kleine vos 

 

Pasja 

 

Veldparelmoervlinder 

 

Centaurie 

parelmoervlinder 

Knoopkruid 

parelmoervlinder 

 

Knoopkruid 

parelmoervlinder 

 

Tweekleurige 

parelmoervlinder (2x) 

 

Argusvlinder 

 

Levant bruin zandoogje 

 

Bruinzandoogje 

 

Hooibeestje 

 

Kalkgrasland dikkopje 

 

Oostelijk kalkgrasland 

dikkopje (2x) 

 

 

Aardbeivlinder 

Andoorndikkopje 

Voorjaars 

spikkeldikkopje 

 



Vogellijst opgesteld door Gay

mei 2018 datum: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 bijzonderh

aalscholver x

baardgrasmus x

bijeneter x x

blauwe reiger x

boeren zwaluw x x x x x x x x x x

bonte kraai x x x x x x x x

boomklever x x

boomkruiper x x

bosuil x

braamsluiper x x x

buizerd x x x x x

cetti's zanger x x x x x x x x

dwergooruil x x x x x x x

ekster x x x x

Europese kanarie x

flamingo x

fuut x

gierzwaluw x x

grasmus x

grauwe gors x x

grauwe klauwier x x

groene specht x x

groenling x x x

grote bonte specht x

grote gele kwikstaart x x

grote karekiet x

grote stern x



Vogellijst opgesteld door Gay blad 2

mei 2018 datum: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 bijzonderh

holenduif x

huismus x x x x x x x x x x x x x x

huiszwaluw x x

ijsvogel x

kauw x x x

kerkuil x dood

kleine karekiet x

kleine torenvalk x nest jongen

kleine zilverreiger x

kleine zwartkop x x x

koekoek x x x x x

koolmees x x x x x x x x x x x x x x

merel x x x x x x x x x x

nachtegaal x x x x x x x x

ooievaar x x

pelikaan x x

pimpelmees x x x x

puttertje x x x x

raaf x x x x x x

roodborst x x x x x x

roodstuit zwaluw x x x x x x x x

rotszwaluw x

spaanse mus x x

sperwer x

staartmees x

tapuit x



Vogellijst opgesteld door Gay blad 3

mei 2018 datum: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 bijzonderh

tjif tjaf x x x

torenvalk x

tuinfluiter x

turkse tortel x x x x x x

vink x x x x x x x x x x

vlaamse gaai x x x x x x

waterspreeuw x

wilde eend x

winterkoning x

witte kwikstaart x x

zilverreiger x

zomertortel x

zwarte mees x x

zwartkop x x x x x x x
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