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KNNV-reis West-Kreta 4 t/m 18 april 2014 Excursieprogramma
vrijdag 4 april
Vanaf Schiphol vlucht naar Heraklion; busjes ophalen en overnachting in Heraklion.
zaterdag 5 april
Rit van Heraklion naar Kamisiana, afstand 164 km; ‘s middags met busjes naar Afrata; tripolitza-eenheid,
kalkrijk; verblijfadres: Katsikoulakis Apartments, Kamisiana (volpension).
zondag 6 april
Dagtocht (met busje) naar Deliana, rondwandeling in de Mesavliakloof; phylliet-kwartsiet-eenheid, kalkarm.
maandag 7 april
Dagtocht (met busje) naar Chania; naar schiereiland Akrotiri, Monastery Gouverneto; tripali-eenheid, kalkrijk.
dinsdag 8 april
Dagtocht (met busje) naar Kandanos, en vandaar naar Sougia; wandeling Lissoskloof; ’s middags bezoek
aan Omalosplateau.
woensdag 9 april
Dagtocht (met busje) naar schiereiland Gramvousa, tot aan einde begaanbare weg, dan wandelen naar
schiereiland Tigani; tripolitza-eenheid, kalkrijk.
donderdag 10 april
Dagtocht (met busje) naar Topolia, Katsomatados. We maken de rondwandeling richting Sassalos; phyllietkwartsiet, kalkarm.
vrijdag 11 april
Vertrek uit Kamisiana naar Plakias (92 km); via Askifou polje/plateau, bij gehucht Goni, daar korte excursie;
tripali-eenheid, kalkrijk; via Imbroskloof naar Plakias; ontbijt en diner in Taverne Sifis (Plakias);
verblijfadressen: appartementen Anemos (10 personen (700 meter van dorp, hooggelegen)
en Albatros (8 deelnemers, aan de kust).
zaterdag 12 april
Wandeling op schiereiland Mouri/Plakias, zonder busjes.
zondag 13 april
Wandeling vanuit Plakias door Kotsifoskloof/langs riviertje naar Mirthios (zonder busjes); ’s middags vrij.
maandag 14 april *)
Excursie (met busje) naar klooster Preveli; daarna wandeling langs strand/rivier Megas Potamos/palmenbos;
via Venetiaanse brug over rivier retour Plakias.
*) De aanvankelijk geplande excursie (met busje) naar Aradena-kloof bij Chora Sfakion en Frangokastelo
(alluviaal) is niet doorgegaan, vanwege lange afstand; een deel van die route hebben we gereden toen wij
naar Plakias vertrokken, de weg gaat door vele dorpen, is smal en bochtig en neemt veel rijtijd in beslag;
reden om deze excursie te laten vervallen.
dinsdag 15 april **)
Excursie (met busje) naar Spili: wandeling naar plateau tussen Spili en Gerakari; serpentinit westelijk van
Spili, tripolitza-eenheid (kalkrijk) en bovenste laag eenheid oostelijk van Spili.
**) Ook hier is een geplande excursie niet doorgegaan, t.w. Agios Fotini/rondwandeling via Ligres, Agalianos
en Kerames terug naar Fotini en namiddagexcursie naar Agios Pavlos. Slechte infrastructuur, lange reistijd.
woensdag 16 april
Vervolg naar Spili: wandeling naar plateau tussen Spili en Gerakari.
donderdag 17 april
Rondwandeling (geen busjes) boven Plakias naar Sellia, afdaling naar kust en via kustweg retour Plakias;
neogeen, hogerop phylliet-kwartsiet (kalkarm) en tripolitza-eenheid (kalkrijk).
vrijdag 18 april
Terugreis naar Nederland.
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5 april 2014, Kamisiana e.o./Afrata - dagverslag van Map Abma
Na de overnachting in het Marin Dream hotel in Heraklion
zijn we om 10.30 vertrokken naar onze eerste
bestemming voor een week . Maar… dat vertrekken ging
niet zo maar, want 18 personen en 18 koffers in 2 niet al
te grote busjes ”proppen” is niet eenvoudig, maar goed,
na veel passen en meten, ook op het dak van het witte
busje, zijn we begonnen aan de 165 km naar Kamisiana.

En dan krijg je al rijdende, pratende en om je heen
kijkend een beetje een idee van hoe Kreta is, wat
een rotsen, wat een bergen!
Om circa 13:00 uur aankomst bij ons logeeradres,
wat een geweldige, lieve ontvangst met hapjes en
drankjes, en dan naar onze kamers.
Prima verblijf op een rustige plek.

Even de omgeving verkennen,strand, vol met roze bloemetjes en een zee,
waarin enkele dames wel wilden gaan zwemmen, maar daar was geen tijd
voor, want om 14:00 uur zijn we met z`n allen de bergen in de omgeving
gaan bekijken voor een bloemenwandeling, wat een verscheidenheid. In de
busjes reden we naar Afrata en dan via Astratigos weer terug naar Afrata,
dat is een kalkrijk gebied, de Tripolita-eenheid. Het weer was goed tot er
om tegen 17:00 uur een damp (sommigen dachten aan Saharazand) kwam
opzetten ,dan maar terug naar het appartement, onderweg even wat
inkopen voor de lunch van de volgende dag gedaan.
Om 19 uur het eerste Kretadiner,
heerlijke salade en Lasagne, cocoscake
met chocolade versierd als dessert, nou
dat ging er in als koek! En dan: tafels
leegmaken en determineren van de niet
herkende bloemen op foto`s en van de
geplukte planten.
Tegen 22:00 u naar onze kamers, heerlijke douche en dan rust na een
mooie, echt eerste dag.

6 april 2014, Dheliana/Mesavliakloof - dagverslag van Jo Abma
Na het ontbijt gaan we naar Dheliana voor
een rondwandeling in de Mesavliakloof.
Het was bewolkt, maar niet koud. Al gauw
kwamen we bij wat eens een huis en
schuur geweest zou kunnen zijn, nu waren
het slechts resten van eens.
Daar worden de busjes geparkeerd en
Ruud wijst op de kaart aan waar de kloof
zich bevindt.
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Wel groeiden daar heel mooie planten, zoals
Dracunculus vulgaris, een aronskelk met een
heel bijzondere gemêleerde dikke stengel,
later zagen we haar bloeien, wel 1 meter hoog,
donkerrood, vandaar de naam drakenbloed.
Ook zagen we blauw guichelheil, naaldenkervel, gewone veldsla, glanzende ooievaarsbek en witte ereprijs.
En de eerste orchidee, namelijk Anacamptis pyramidalis (hondskruid), die zowel heel lichtrose als
donkerrose kan bloeien. Er zullen nog vele orchideeën volgen!
Zoals ik al zei, heel veel planten en in het begin is alles nieuw. Tegen 12 uur begon het te druppelen, we
staken een stroompje over en daar was een droge plek om te eten. Vlinders zag ik, zoals een koolwitje,
distelvlinder en resedawitje. Inmiddels begon het te plenzen, na een half uur waren we bij de busjes en
konden we droog naar huis.

7 april 2014, Chania/Akrotiri –
dagverslag van Annet Kessler-Geschiere
Huize Katsikoulakis wordt wakker onder een zwaar bewolkte
hemel.
Er hangt mist op de lage heuvels aan zee. Geen wind. Zee glad en
stil. Kraaiende hanen bij de buurboerderij-met-de-palmen-en-deNorfolk-pine. Een zwerm boerenzwaluwen op trek sliert voorbij.
Ontbijt met uitzicht op de pijpestelen en bellen op het water in het
zwembadje.
Dik ingepakt in vesten, truien, regenjacks wringen we ons in de
busjes: op pad naar Chania! Behendig manoeuvreren Ruud en
André door het nauwe centrum van het stadje naar de
parkeerplaatsen bij de oude haven en de stadswallen van weleer.
Het wordt zowaar droog, en iedereen zwermt uit op zoek naar
boekwinkels, poncho’s, koffie, markt, kerken, synagoges, vissoep,
moskee, inktvis of een dutje op een bankje in de zon. Het stadje is
zo klein dat we elkaar voortdurend weer tegenkomen.
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Na de middag gaat het richting klooster Gouverneto op het schiereiland Akrotiri langs bermen vol
rijkbloeiende Ferula communis, die op venkel lijkt, maar het niet is. Het secundaire weggetje naar omhoog
biedt een steeds interessanter floristisch beeld. We willen er uit, maar dat mag pas bij het klooster. Het is er
rustig. Door een kleine poort betreden we het domein van de monniken. Langs een wei vol kuifhyacinthen,
en een tuinpad met allerlei Australische verrassingen (Hakea, Grevillea, e.a. waarvan ons zo gauw de naam
niet meer te binnen schiet). Het klooster zelf ligt er doodstil bij, maar een aanplakbiljet meldt dat vanmiddag
om 16.30 uur de poort open gaat.
Voorbij het klooster ontrolt zich plotseling een
vergezicht: Thalassa! Een steil pad loopt naar
beneden, geflankeerd door een veelsoortige vegetatie
van bolgeschoren stekelige struikjes. Ze zien eruit alsof
de alomtegenwoordige geiten ieder takje dat
bereikbaar is afgrazen, zodat alleen het speldenkussen
overblijft. Desondanks bloeien de speldenkussens
uitbundig, zodat wij ze op naam kunnen brengen.
Ook buiten de poort van het klooster en op de
parkeerplaats vinden we allerlei leuks: een piepklein
Irisje met een lange naam steelt de show: Gynandriris
sisyrinchium. En
op de valreep als
toetje de platgetrapte radijsjes in het gras die Cytinus hypocistis blijken
te zijn; parasiet op de wortels van Cistus en de enige Rafflesiacee in
Europa. Helaas is er nu geen tijd meer om op één of twee locaties
langs de weg (zie boven) een stop te maken. Dat hadden we dan liever
eerst moeten doen. TIP voor een eventuele volgende Kretareis.
Thuis heeft de familie Katsikoulakis de beloofde vegetarische maaltijd
voor ons klaargemaakt. Borèki. En één van hun befaamde
stapeltoetjes, met een glaasje kersenlikeur, door oma K. zelf gemaakt
met kersen, kaneel en kruidnagel, alcohol en heel veel suiker. Na het
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Cytinus hypocistis

eten verrast de 9-jarige kleindochter ons met een dansdemonstratie van Griekse dansen, die ze op haar
dansles heeft geleerd. Opa, oma, pa, ma, tante, en kleine zus kijken vertederd toe. Wij ook! Daarna storten
we ons weer ijverig op de meegebrachte en/of gefotografeerde planten, die we met veel associaties en
puzzelwerk op naam weten te brengen. André geeft nooit op!

8 april 2014, Sougia/Lissoskloof - dagverslag van Ineke Gilbert
Vannacht heeft het geregend, maar nu is het mooi zonnig.
We rijden naar het zuiden. Langs de weg zien we
boomheide en lupine. De weg stijgt zo’n 600 meter en dan
dalen we weer richting Temesia. We rijden door zo’n wit
dorpje (Maza) en arriveren aan de kust. We drinken eerst
koffie in een strandtent en maken dan een wandeling door
de Lissoskloof. We komen o.a. een Serapiassoort,
Malcolmia en blaaswondklaver (Anthyllis tetraphylla) tegen.

Tulipa bakeri
Na de strandwandeling en een paar honderd meter door de Lissoskloof,
rijden we naar de Omalos-hoogvlakte, waar we Tulipa bakeri, Anemone
coronaria, Ophrys sicula en Romulea bulbocodium zien. Er is een
waterplas die volgens het bord beschermd Natura 2000 gebied is, maar
het huisje erbij en het informatiepaneel zijn stuk en zelfs hier vol graffiti Er
wordt vast niet meer naar omgekeken.
Vlakbij de plas zien we een knalgroene boomkikker tussen het gras. Mooi
beestje. De witte bus heeft weer problemen met een deur die vastzit als we weg willen rijden. Via veel
haarspeldbochten rijden we naar beneden met langs de weg sinaasappelboomgaarden. De sinaasappels
zijn hier lekker en goedkoop. De meeste mensen hebben ook wel een citrusboom in hun tuin.

9 april 2014, schiereiland Gramvousa – dagverslag Hennie Dutmer
Na een goed ontbijt vertrokken we op de
afgesproken tijd, 9.00 uur, met beide busjes,
op weg naar het schiereiland Gramvousa.
Onderweg werd een paar keer gestopt
omdat de achterdeuren van de witte Fiat
steeds weer los gingen, open kierden, maar
gelukkig wel gesloten bleven. Al spoedig,
zo’n 3 km, na het dorpje Kaliviani hield de
verharde weg op en ging over in een stenige,
hobbelige veldweg. Na een poosje hielden
André en Ruud dit voor gezien en werd
besloten de beide auto’s aan de kant te
zetten en te voet verder te gaan naar de
parkeerplaats, vanwaar de afdaling naar
schiereiland Tigani zou beginnen. Deze
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wandeling was zo’n 8 km lang en voerde langs de oostzijde van het schiereiland Gramvousa. Zo begonnen
we om 10.00 uur aan de wandeling langs de hobbelige en stenige veldweg met gelukkig mooi zonnig weer.
Onderweg zien we allerlei planten waaronder Mandragora, Euphorbiasoorten, Knautia, Steentijm, Bryonia en
een Allium soort. Leuk was ook de vondst van een nest van een Kuifleeuwerik met daarin 4 eieren. Langs
de weg vlogen nog de nodige distelvlinders en rotsvlinders en Gerard zag er nog een foeragerende
zadellibel. Dette slaagt erin een mooie Pijpbloemvlinder goed op de foto te krijgen en een paar groepsleden
hebben nog een gekko gezien.
Na een uur lopen kwamen we bij iets wat mogelijk ooit een
hek geweest was met de restanten van een soort
wachthuisje bij een paar borden wat misschien ooit de
entree geweest was voor een beschermd(?) geitenvrij
Natura 2000-gebied. Nu was het in elk geval niet meer
beschermd want van alle kanten was het geblaat van
geiten te horen en overal lagen verse geitenkeutels. Na
nog een eindje lopen komen we bij de beoogde
parkeerplaats en kunnen we aan de afdaling van 155 meter
naar zee beginnen, uitgesmeerd over een lengte van 1500
meter. De afdaling gaat af en toe over stenen treden en is
goed te doen. Langs het pad groeien een paar Bellevalia
dubia en Convolvulus althaeoides. (Na determinatie
Muscari spreitzenhoferi en Convolvulus elegantissimus)

Pijpbloemvlinder - Dette

Het uitzicht op de baai is mooi met fraai
gekleurd zeewater: donkerblauw, azuurblauw en
turquoise groen, al naar de diepte van het water.
De trap eindigt op een mooi zandstrand met
daarop een bemoedigend bord: “Taverne
Balos”, linksaf wijzend. Voor het strand en
daarmee min of meer verbonden ligt het
schiereiland Tigani, wat “braadpan” betekent.
Alleen Maaike waagt de oversteek naar dit
schiereiland over een niet al te comfortabel
“pad” van stapstenen en een paar losse planken
die een brug moeten voorstellen. De overigen
gaan op zoek naar de taverne die nog gesloten
blijkt te zijn en pas na Pasen open lijkt te gaan.
Op het strand eten we de meegebrachte lunch
op en gaan daarna terug langs dezelfde weg als
we gekomen zijn. Om half drie zijn we terug bij de auto’s en gaan we rechtstreeks naar Kolombari, naar de
supermarkt Carrefour, waar we benodigdheden voor de lunch voor de komende dagen inslaan. Daarna
rijden we terug naar het hotel waar we om 17.00 uur aankomen.
Om 19.00 is het diner: vanavond Griekse salade en spaghetti,
uitstekend zoals altijd.

10 april 2014, Katsomatados/Topoliakloof –
dagverslag van Liesbeth ten Hallers-van Hees
De rozenvingerige dageraad staat voor enkele deelnemers, w.o.
ondergetekende en echtgenoot, in het teken van noodzakelijk
vervroegd kofferpakken: onze koffer wordt apart met een eliteeenheid naar het volgende adres vervoerd om het dak van André’s
huurbusje, maar vooral hemzelf, te ontzien. Vanmiddag, in
aansluiting op de excursie, zullen André en onze tweede gids
Ruud wat koffers naar bedoelde vervoerders brengen en de
banden-spanning van beide busjes controleren, die gister ten prooi
waren gevallen aan de “torture” van het wegdek richting waaipunt
“Balos Bay”. Achterin het busje gezeten ontgaan je de borden
langs de weg nog al es. Hoewel we een kaart van Kreta hebben
gekocht voor vertrek, worden we, ook al door het volle programma,
wat laks wat betreft het volgen van de namen der excursielocaties.
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Ook verandert het programma, dat we onder het smeren van de lunchpakketten nog even gepresenteerd
krijgen, soms.
Voor vandaag staat een dagtocht naar Topolia, Katsomatados op het rooster van André. (kalkarm staat er
op het printje). Ik neem nu maar aan, dat we daar terecht zijn gekomen. We lopen, gesterkt door een rijk
ontbijt met o.a. chocolade-amandel cake van de Griekse Oma, een circuit op hoogte, rond 800m + NAP.

Knikkende klaverzuring

Grote spiegelophrys
Ondergetekende hoopt het rupsenvoedsel
van de Kretenzische moffenpijpvlinder te
kuifhyacint
spotten, wat na de picknicklunch inderdaad lukt: Aristolochia cretica.
We zien allerlei nieuwe planten, w.o. diverse orchideeën, zoals Orchis italica
en een Serapiassoort; mooie, stokoude platanen en olijfbomen, de al eerdere gespotte endeem uit de
klokjesfamilie Petromarulea pinnata, een witbloeiende rankende duifkruidsoort, Aphanes arvensis, Polygala
venulosa, de asphodelen bloeien ook nog, Parentucellia viscosa, Silene cretica, blauw walstro, Evax
pygmaea, Tuberaria guttata, Gagea graeca, kuifhyacint, veel blad van uitgebloeide Urginea’s, en hellingen
vol cyclamenblad langs de beekoever. Dit alles onder luid klinkende begeleiding van allerlei zangvogeltjes,
zoals volgens de kenners de nijdig schetterende cettizanger, waardoorheen, melodieuzer de kleine
zwartkop.
Een niet alledaagse belevenis in dit weelderig
groene beekdal. Parende, rode wantsen en
vlinders als de moffenpijpvlinder en bont
zandoogje verlevendigen onze trip.
Landschappelijk is hogerop het wijdse beeld om
ons heen, onder het afwisselend openbrekende
wolkendek, heel geschakeerd en aantrekkelijk.
Later tijdens deze reis besef ik, dat we qua
boomsoorten geen lindes, geen Sorbussoorten,
geen esdoorns, geen Zelkova hebben ontdekt,
maar wel
prachtige oude
perenbomen,
waarschijnlijk
Pyrus spinosa.
De caféhoudster, die ons bij aanvang van de wandeling probeerde te strikken,
is aan het einde van de rondgang vervangen door een waard, die zich uitslooft
om het ons naar de zin te maken: haardvuur, koffie, geitenkaas, olijfjes,
sinaasappelen en eigengemaakte borrel met farmaceutische kwaliteit worden
ons geserveerd. Ria krijgt ten afscheid een kus en tenslotte rent hij ons, op
weg naar de busjes, nog achterna met zijn geurige Oreganotakjes.
Na het diner zorgen de ontdekking van Sibthorpia europaea en Solenopsis
minuta ssp annua, beide endemische planten, voor de nodige opwinding bij
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het toegewijde, selecte determineerclubje en kleuren de wangen, die vandaag ook al zon en bergwind
hadden gevangen, frisrood.

11 april 2014, vertrek naar 2de onderkomen in Plakias
via Askifouplateau, verslag van Gerard Dutmer
Ontbijt, tevoren inpakken! 9.00 uur: vertrek uit Kamisiana naar
Plakias (92 km). Richting Chania, dan oostwaarts tot Vrises, dan
zuidwaarts. Excursie op hoogste punt bij Askifou polje, bij Kares of
Ammoudari. Tripali-eenheid, kalkrijk. Inkopen in Vrises. (voor 1 dag)
17.00 uur: aankomst in Plakias, kamers indelen en inrichten.
19.00 uur: diner in Taverne Sifis, centrum Plakias. Zo zag het
programma voor deze dag eruit.
Na, alweer, een goed ontbijt namen we afscheid van de familie
Katsikoulakis, die de afgelopen week zo uitstekend voor ons had
gezorgd. Om 9.00 uur was iedereen aanwezig bij de busjes en
werden er vier koffers bovenop het witte busje geladen en stevig
vastgemaakt en werden de overige koffers verdeeld over beide
busjes. Om 9.45 vertrokken we, uitgezwaaid door de familie
Katsikoulakis. Na Chania slaan we te vroeg af, wat ook komt omdat
er Kretenzers zijn die de aardige gewoonte hebben om van
verkeersborden met Engelse tekst deze Engelse tekst met verf
onleesbaar te maken! Zo belanden we, niet gepland, in het dorpje
Vrises waar we stoppen voor een kop koffie.
Van daaruit komen we
gelukkig snel op de geplande
weg en komen rond de
middag bij het dorpje Goni,
op het Askifouplateau. Hier
maken we de, korte, geplande wandeling en gebruiken we de lunch.
Onderweg zien we nog 2 honden die een echt hondenleven lei(ij)den:
één leeft er, geketend, aan, een oud roestig olievat en één geketend
aan een autowrak, maar wel een Mercedes. Op een mooi, ongerept
stukje heuvel groeien soms grote aantallen orchideeën, waaronder
Orchis tridentata, Orchis quadripunctata, Orchis provincialis en
Ophrys phryganae.

Orchis pauciflora

Daarna rijden we zuidwaarts, o.a. langs de Imbroskloof, naar de kust.
Hier buigen we af naar het oosten en via een lange en bochtige weg
die door tal van dorpjes voert, komen we rond 16.30 uur in Plakias
aan. Op de parkeerplaats in Plakias ontmoeten we 2 hostessen van
Ross Holidays die ons begeleiden naar beide appartementen:
Ánemos, vrij dicht bij het dorp maar hoog gelegen en Albatros, verder
van het centrum, maar op het zelfde niveau als het dorp. Plakias is
een aan zee gelegen, mooi, vrij toeristisch dorp en van alle
gemakken, zoals tavernes en supermarkten, voorzien.

Om 19.00 uur is iedereen in Taverne Sifis: gezien
de steile weg van Ánemos en de lange afstand
vanaf Albatros, hebben de reisleiders aangeboden
om de deelnemers met de busjes op te halen van
en terug te brengen naar de appartementen,
waarvan velen graag gebruik maken! Het diner is
meer dan uitstekend en de waard is een
uitstekende en buitengewoon joviale gastheer.
Rond 20.30 uur is iedereen meer dan verzadigd
en gaat een ieder op zijn manier naar het
appartement om daar een goede nachtrust te
genieten.
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12 april 2014, Plakias/schiereiland Mouri, dagverslag van Marchien van Looij
Vandaag is het de eerste volle dag in Plakias. Al voor het ontbijt zagen we aan de kust koereigers en een
oeverloper. Bij het ontbijt was ieder vol van verhalen over en kritiek op de nieuwe appartementen en de
ligging daarvan. Omdat we in twee appartementengebouwen ondergebracht zijn, die zowel ver van elkaar
liggen als ver van de taverne Sifis, waar we ontbijt en diner gebruiken, moesten er duidelijke afspraken
gemaakt over het halen en brengen met de busjes.
Om negen uur vertrokken we te voet. De
tocht van deze dag zou ons voeren om kaap
Mouri heen. De wandeling begon langs de
zee zuidoostwaarts. Daar in dat ruderale
gebied met braakliggende bouwterreinen
langs de zee was het een weelde aan
planten, die we in het noorden van het eiland
niet gezien hadden. Zoals gebruikelijk bij
plantenliefhebbers was het tempo uiterst
traag: er was zoveel nieuws te zien. Om
10:40 u waren we omstreeks één kilometer
verder en streken op een terras neer om
koffie te drinken. Na de koffie gaat het pad
omhoog en kunnen we genieten van
uitzichten over de baai. Na de koffie haken er
twee mensen af. Het zal deze tocht meer
gebeuren dat er afhakers zijn. Uiteindelijk
zullen zeven van de zestien mensen de hele
tocht blijken te hebben gemaakt.
Onderweg naar boven vonden we Aristolochia cretica en werd ook de
bijbehorende pijpbloemvlinder gespot. Hoog op de berg met fantastisch
uitzicht en zittend tussen orchideeën, guichelheil en anemonen
gebruikten we onze lunch. Daarna ging de weg eerst omlaag, daarna
weer omhoog. Langs de weg zagen we de Scorzonera cretica. Het is
heel leuk die plant te vinden als je in Nederland elk jaar weer bezig
bent om de zeldzame exemplaren van de Kleine schorseneer in
Nederland te zoeken en in kaart te brengen. Het pad leidt ons via
trappen langs een steile helling. Daar zien we de endemische Ebenus
cretica van dichtbij evenals de Campanula saxatilis.
Na de moeilijke klim lopen we langs een gerieflijke weg terug naar ons
pijpbloem
appartementengebouw. Anderen moeten nog verder naar het dorp en
dan omhoog naar hun onderkomen. Als vogels heb ik putter,
rotszwaluw, buizerd, raaf, torenvalk en oeverloper gespot. Na enige rust lopen we in ongeveer een half uur
naar de taverne, en nemen ook weer de tijd om van alles onderweg te bekijken. Tijdens het diner is de groep
weer verzameld. Omdat er veel andere mensen in het restaurant de maaltijd gebruiken, is er jammer genoeg
niet veel rust om gezamenlijk te determineren.

13 april 2014, vanuit Plakias via de Kotsifoskloof/ riviertje naar Mirthios
dagverslag van Hennie Dutmer
Vandaag een wandeling vanuit Plakias naar het nabij gelegen
dorp Mirthios, ook via een kloof, waarin de restanten van
watermolens staan. Met behulp van een gisteren aangeschaft
wandelgidsje is deze wandeling gekozen. Na een goed ontbijt
gaan we op weg. We passeren het steile pad, richting huize
Ánemos en buigen even later af, de kloof in. We volgen de
“blauwe” route: eerst vrij vlak en weinig interessant, tot we bij
een beek komen, waarin stapstenen om aan de overkant te
geraken. Aan de overkant zijn een paar mooie en bloemrijke
graslanden en de wandeling langs de beek is ook floristisch
aardig interessant, vanwege diverse bremraapsoorten en de
heerlijk geurende heester Osyris alba. De wandeling wordt
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snel steiler en we komen bij een mooie ruïne van een watermolen. Vandaar klimt de
weg weer geleidelijk omhoog door restanten van een oud loofbos, met de nodige
botanische bijzonderheden.

Blauwe bremraap

Deze wandeling eindigt op een soort plateau, met een mooi uitzicht, waar gepauzeerd
wordt en wordt gewacht tot de, inmiddels verspreide, groep weer compleet is. De
wandeling wordt vervolgd en dan gaat het even goed mis: het spoor raakt bijster! We
klimmen een helling op, die eerst nog redelijk begaanbaar is, maar lastiger en lastiger
wordt en eindigt bij een afgesloten hek! En daar staan we dan. Gelukkig is er in het
aangrenzende bouwland een boer bezig dit land met een tractor te bewerken en hij is
zo behulpzaam het hek open te knippen en veel van onze oudere deelnemers een
helpende hand te bieden en ze omhoog te trekken! De boer zal deze avond in de
taverne een sterk verhaal kunnen vertellen: hoe hij 18 mallotige toeristen moeizaam
door de rimboe omhoog heeft zien kruipen en hen naar boven heeft getrokken!

We bedanken de hulpvaardige boer hartelijk en na een korte wandeling komen we in het
dorp Mirthios en strijken daar neer op het terras van een mooi gelegen taverne, met een
fraai uitzicht op Plakias en de zee. Na de koffie genoten te hebben dalen we via de grote
weg af naar Plakias, onderweg nog wat botaniserend. We zagen nog wat vlinders,
waaronder een koningspage. Gerard zag bij een beekje nog een mooie zuidelijke
oeverlibel. We zijn op tijd terug in Plakias en de rest van de middag is ter vrije besteding
op deze Palmzondag.
Om 19.00 uur is iedereen weer in taverne Sifis voor het avondeten: vanavond vis, met de
kop er nog aan en de graat er nog in. Verder salade en veel olijfolie! Als toetje: yoghurt
met vruchtjes. Voldaan en verzadigd gaan de meeste deelnemers naar hun appartement
en er blijven nog een aantal deelnemers achter in taverne Sifis om de verzamelde planten
van deze dag te determineren.
pinnata
14 april 2014, Preveliklooster, Kourtaliótiko/Megas Potamos rivierPetromarula
met
palmenbos – dagverslag van Joke Tammen
Na een overdadig ontbijt in taverne Sifis vertrokken we om 09.00 u
met de busjes naar Préveli Monastery en daarna naar het
palmenbos. Het was wat druilerig weer en wat aan de frisse kant,
2 deelnemers van de groep besloten aan dagje thuis door te
brengen.
Na een half uurtje rijden kwamen we bij het klooster aan en
werden de entreekaartjes gekocht. Even leek het er op dat er te
weinig kaartjes waren gegeven, maar nadat ieder zijn kaartje had
gecontroleerd bleek, dat er 2 kaartjes op elkaar zaten, pfft
probleem opgelost. We kregen een uur de tijd om rond te kijken en
dat bleek lang genoeg. Op de binnenplaats gelopen en naar het
kloostermuseum geweest waar diverse kerkelijke voorwerpen
lagen en erg mooie iconen hingen. Ook nog de kapel bezocht,
rijkelijk met goud en zilver aangekleed. Al met al heb ik 3
monniken gezien (er liepen meer katten rond). Het is wel een grappig contrast, een in lange zwarte pij
geklede monnik stapt uit zijn Fiat Panda met plastic boodschappentasjes. Verleden en heden samen, mooi
beeld.
Na de koffie, het leek inmiddels droger te zijn, met de busjes naar de parkeerplaats van de Prévelikloof
gegaan. De kloof is het verlengde van de Kourtaliótiko-kloof, via een steile afdaling door middel van stenen
treden te bereiken (treden niet geteld) naar Palm Beach. Dit strand brengt je naar de Megas Potamos, een
rivierdal beroemd om zijn Kretenzische dadelpalmen, Phoenix theophrasti. Voor we voet op de eerste tree
hadden gezet was er al volop naar planten gekeken, want je weet
nooit of je een soort tegenkomt die we in de afgelopen dagen nog
niet hebben gezien. We zagen vooral veel Muscari spreitzenhoferi
en een wat zielig Juffertje-in-het-groen, buiten alle bloemen om die
we de afgelopen dagen gezien hebben, het was eigenlijk een
herhaling. Het was een prachtige wandeling, mooie uitzichten,
maar we misten de zon voor een nog mooiere beleving/ervaring
van deze afdaling.
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Eenmaal beneden voer het pad langs het strand en verder langs de rivier tussen
de Kretenzische dadelpalmen door. Daar troffen we een uitzonderlijk groot
exemplaar van de Dracunculus vulgaris aan. Een enkeling had het geluk bij de
rivier nog een ijsvogel te zien. Helaas ik was niet die gelukkige. Op de terugweg
bij de trap weer omhoog viel een grote schorseneer nog op: Scorzonera cretica.
Na voldaan te zijn van deze wandeling werd de tocht met de busjes voortgezet
naar de 19-eeuwse brug in Venetiaanse stijl, volgens de ANWB gids, Ottomaanse
brug. Op en rondom de brug vele kleurige bloemen, herhaling van wat we al
gezien hadden maar het stond wel erg mooi! Ook hier worden we overspoeld door
de bremrapen in diverse soorten, kleuren en maten. De blauwe bremraap groeit
hier als ware het hondsdraf. Rond 15.00 weer terug in Plakias. Het was weer een
mooie dag, weliswaar kouder en natter dan we de afgelopen dagen gewend
waren.
Morgen is de weersverwachting beter.
(De twee thuisblijvers bleken op de fiets naar het klooster te zijn gegaan). Petje af!

15 april 2014, Spili e.o. – dagverslag Maaike Vervoort
Eerst naar Spili dorp, aan de voet van het Kedros gebergte. Door het vele
water dat vanuit de bergen naar beneden stroomt is het dorpje door groen
omgeven, Het plaatsje is vooral bekend door een Venetiaanse bron in het
midden van het dorp, waar negentien leeuwenkoppen koel en drinkbaar
bronwater uitspuwen. Er was een aardig folkloremuseum met oude
gebruiksvoorwerpen, keramiek, textiel, rieten mandjes. Een aardige gids gaf
uitleg en serveerde glaasjes raki.

Ophrys cretica

De vlakte tussen Spili en Geraki is een bekende
vindplaats van orchideeën, er staan heel wat auto’s en
er lopen diverse groepjes bezoekers rond. Ook een paar
andere Nederlanders. Onze groep verspreidt zich flink,
maar iedereen ziet erg veel bloemen, orchideeën: veel
soorten ophrys, serapias, orchis en een ander bolgewas:
kievitsbloem. Verder velden vol rode tulpen, anemonen
en irissen.

16 april 2014, Spili e.o./vervolg – dagverslag van Miep Verwoerd
Na een warmere nacht dan de vorige genoten we weer van het uitgebreide ontbijt in
onze stamtaveerne Sifis. Ruud gaf ons weer de gebruikelijke ochtenduitleg over het
Ophrys iricolor
voor ons liggende dagprogramma. Na het gereedmaken van de lunchpakketten gingen
we in de busjes op weg naar Spili. De fraaie route voerde ons via Lefkogia, Asómatos, langs het ravijn
Kourtalioti, Koxare, Mixorouma en Daribiana naar dezelfde parkeerplaats bij het stadhuis van Spili, net zo als
de dag ervoor. Daar waren we reeds om half tien. Het plan was om volgens de gisteren reeds geziene routeaanwijzing achter de Leeuwenfontein naar de Heilige Geestkapel te klimmen.
Na een hoop gepraat en overleg over hoe laat terug, dan wel of niet geluncht hebbend en waar dan lunchen,
gingen we op pad. Het eerste gedeelte van de Pathway to the Holy Spirit verliep op een stijgende, maar
vlakke weg. Maar toen: het pad veranderde in steile rotsachtige trappen. Een gedeelte van de groep haakte
af. De ‘wegbereiders’ waren intussen wat verder geklommen, maar kwamen terug omdat het verderop te
gevaarlijk was. Uiteindelijk is de hele groep weer naar het
dorp afgedaald. In een straatje verderop zijn we weer via
trappen omhoog gegaan. Daar troffen we mooie gele
rotsnavel op de muur aan.
Een even verderop wonende Engelsman, die zijn hond aan
het uitlaten was, wees ons hoe we op een redelijk
makkelijk toegankelijke manier, via een rondwandeling,
ons doel konden bereiken. Na een tijdje liepen we een
stukje over een asfaltweg, waar een auto voor ons stopte.
Dezelfde Engelsman stapte daaruit om ons even te wijzen
op een paadje naar beneden waar zich oude terrassen met
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veel planten bevonden. En ja, daar troffen we veel exemplaren aan van de pijpbloem Aristolochia cretica,
ook in gele uitvoering. Weer terug naar de weg en even later voerde de route ons via een volgende afslag
naar beneden naar de kapel, waar we tegen twaalven aankwamen.
Een mooie plek en gelegenheid voor onze lunch. Daar werd bij een
nat plekje weer een nieuwe serapiassoort gevonden.

Serapias cordigera

Tegen half een gingen we weer op pad om onze rondwandeling nu
weer terug naar Spili te vervolgen. Om tijd te winnen gingen André en
Ruud vooruit om de busjes op te halen. De rest van het gezelschap
heeft bij aankomst op de asfaltweg een klein kwartiertje gewacht en
werd toen, heel luxueus, opgepikt door de busjes. En op naar het
plateau tussen Spili en Gerakari, waar we gisteren al onze ogen
hadden uitgekeken. De wegwerkers hadden recent zo fanatiek gele
strepen aan weerszijden van de weg gespoten dat de zich daar
bevindende planten, o.a. Phlomis, een extra kleurtje hadden gekregen.
Tegen half twee waren we weer op de parkeerplaats op het plateau,
Yious Kampos.

Dit keer gingen we met z’n allen het weggetje naar een kapel op. Bij de kapel vond toch een waar
hoogtepunt van de reis plaats, namelijk het maken van de groepsfoto. Met behulp van de zelfontspanner kon
fotograaf Ruud zich ook bijtijds bij de poserende groep voegen.

Vervolgens kon iedereen uitwaaieren om wederom met volle teugen te genieten van dit schitterende stukje
natuur en daar waren we niet alleen in. Overweldigend die verscheidenheid aan bijzondere planten, zoals de
diverse ophrys- en orchissoorten en niet te vergeten de wilde tulpjes. Om half vier weer terug bij de busjes
en na een zeer fraaie tocht langs rotsen en de Kourtaliotikokloof waren we drie kwartier later weer terug in
Plakias. Het diner met rode mul werd besloten met een soort empanadas, gevolgd door de gebruikelijke
yoghurt met kersen.
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17 april 2014, Pakias/Sellia e.o. – dagverslag van Dette Vethaak
Vandaag starten wij aan het ontbijt met de felicitatie voor de jarige Hans, hij krijgt een mooie fles wijn en
Ruud leest een eigengemaakt gedicht voor. Ook zingen wij hem toe en wordt hij door iedereen gefeliciteerd.
Na het ontbijt gaan wij met de busjes naar appartement Anemos waar de busjes neergezet worden en de
wandeling start, de helling op naar Sellia. Het is bewolkt maar niet koud, zuidenwind. Het is te hopen dat het
droog blijft. Via een asfaltweg lopen wij omhoog, in de bermen 2 soorten morgenster, een slangenkruidsoort,
knoopkruid en knautia.
Aan beide zijden van de weg zijn
olijfboomgaarden en wij horen diverse
vogelsoorten.
Helaas vallen de eerste druppelsen regen en
de regenkleding gaat aan. Om half 11 zijn wij in
Sellia en het café is open. De tafels worden aan
elkaar geschoven, water en paaskoekjes
slangenkruid
worden op tafel gezet en de koffie wordt
verzorgd door een haastig opgetrommeld
Engels sprekend meisje. Wij vertrekken weer om half 12 en het is droog. Het
is zoeken naar de juiste route en besluiten dan om langs een andere
asfaltweg naar de haven van Plakias te lopen, een relaxte wandeling met
prachtig zicht op de zee.
Er wordt nog een wantsenorchis gevonden, ‘s ochtends werd er ook al een
gezien.

morgenster

Om half twee zijn wij aan de haven en de lunchtrommels worden gepakt. De
lucht ziet er dreigend uit en het begint te rommelen. Het onweer komt snel
naderbij, dus we pakken onze spullen op en gaan richting Plakias. Het
onweer overvalt ons toch en iedereen zoekt een droog onderkomen,de groep
valt uiteen; een kleine groep heeft samen met André nog naar een
kalkafzetting gekeken bij een watervalletje, Traventijn heet zo'n afzetting,
verder zien wij nog Ebernus en Mirthe.
Orchis coriophora ssp. fragrans
Bij het diner zien wij
elkaar weer terug. De tafel ziet er weer mooi uit en het
eten is heerlijk.
Wij maken ons ontbijt vast klaar en nemen afscheid van
onze gastheer en -vrouw.

Ebernus
Er worden dankwoorden
gesproken en cadeaus
overhandigd aan Ruud en André.
Op tijd gaan wij naar onze
appartementen omdat er nog
koffers ingepakt moeten worden;
morgenvroeg vertrekken wij weer
naar Nederland.
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Opmerkingen bij de plantenlijst van Kreta 2014.
Voor de wetenschappelijke (latijnse) naamgeving is vooral gebruik gemaakt van R.Jahn & P.Schönfelder (1995) " Excursionsflora für
Kreta", uitgave Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, ISBN 3-8001-3478-0. Dit is gedaan omdat deze flora expliciet aangeeft of een plant
wel of niet op Kreta kan worden gevonden. De naamgeving en de familie-indeling zijn niet hypermodern, hetgeen betekent dat vele
planten (en vooral ook de families !) hun "vertrouwde naam" hebben. Via deze oude naam is gemakkelijk een eventueel nieuwere
naam terug te vinden. Voor extra controle van de vondsten is ook gebruik gemaakt van V. Papiomitoglou (2006) "Wild Flowers of
Crete", uitgave Mediterraneo Editions, ISBN 960-8227-77-1 en van M.Blamey & C. Grey-Wilson (1993) " Wilde Flora rond de
Middellandse Zee", uitg. Schuyt & Co, ISBN 90-6097-437-9. Voor de nederlandse namen is gebruik gemaakt van de flora Blamey én
die van Heukels. Bij de meeste planten was dit echter niet goed mogelijk, zodat daar de nederlandse naam ontbreekt. Bij datum +
plaats eerste vondst is geen melding meer gemaakt van herhaalde vondsten van dezelfde soort op andere dagen; in het verslag is
eenvoudig op de betreffende dagen te vinden, welke de nauwkeurige lokatie van de plantenvondsten was. Het is wel belangrijk te
beseffen, dat deze soortenlijst zeker niet compleet is; wel is getracht zo weinig mogelijk foutieve gegevens op te nemen.

Familie

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

datum + plaats
datum + plaats eerste eerste vondst
vondst omg. Kamisiana omg. Plakias

Adiantaceae

Adiantum capillus-veneris

Venushaar

06/04 Deliana kloof

Apiaceae

Crithmum maritimum

Zeevenkel

Daucus carota

Wilde Peen

Erynchium maritimum

Blauwe Zeedistel

06/04 strand

Ferula communis
Lagoecia cuminoides
Oenanthe pimpinelloides
Orlaya grandiflora
Pseudorlaya pumila
Scandix pecten-veneris
Smyrnium creticum
Smyrnium olusatrum
Smyrnium perfoliatum ssp.
rotundifolium
Tordylium apulum

Tonderkervel

05/04 Afrata

Arisarum vulgare
Arum italicum ssp. concinnatum
Dracunculus vulgaris
Zantedeschia aethiopica

Gekaperde Kalfsvoet
Italiaanse Aronskelk
Drakenwortel

Araceae

12/04 Plakias
12/04 Plakias

Naaldenkervel

06/04 strand
06/04 Deliana kloof
06/04 strand
06/04 Deliana kloof

Zwartmoeskervel

05/04 Afrata

Straalscherm

12/04 Plakias
14/04 Prevelli

15/04 Spili

08/04 Omalos
05/04 Afrata
06/04 Deliana kloof
06/04 Deliana kloof
06/04 Deliana kloof
06/04 Deliana kloof

15/04 Spili

14/04 Prevelli

Arecaceae

Phoenix theophrasti

14/04 Prevelli

Aristolochiaceae

Aristolochia cretica

12/04 Plakias

Aspleniaceae

Asplenium obovatum

16/04 Spili

Asteraceae

Anthemis rigida
Atractylis cancellata ssp. cancellata
Bellis sylvestris
Calendula arvensis
Centaurea idaea
Centaurea raphanina ssp. raphanina
Centaurea spinosa
Chrysanthemum coronarium
Crepis rubra
Crupina crupinastrum
Cynara cornigera

06/04 strand
14/04 Prevelli
Grote Madelief
Akkergoudsbloem

06/04 Deliana kloof
10/04 Katsomatados

13/04 Mirthios
14/04 Prevelli
14/04 Prevelli

06/04 strand
11/04 Askifou
13/04 Mirthios
12/04 Plakias

Filago pygmaea

06/04 Deliana kloof
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Galactites tomentosa
Helichrysum conglobatum
Onopordum tauricum
Otanthus maritimus
Pallenis spinosa
Phagnalon graecum
Ptilostemon chamepeuce
Rhagadiolus stellatus
Scorzonera cretica
Tragopogon porrifolius
Boraginaceae

Anchusa aegyptiaca
Anchusa azurea
Anchusa undulata
Anchusa variegata
Cerinthe major
Cynoglossum columnae
Cynoglossum creticum
Echium angustifolium
Echium italicum ssp. biebersteinii
Echium plantagineum
Lithodora hispidula
Onosma graecum
Procopiania cretica

Brassicaceae

Campanulaceae

Capparidaceae

Aethionema saxatile ssp. creticum
Alyssum simplex
Arabis verna
Biscutella didyma
Bunias erucago
Cakile maritima ssp. maritima
Erysimum raulinii

12/08 Plakias
06/04 strand
Stekelig Sterrenoogje
05/04 Afrata

12/08 Plakias
14/04 Prevelli
17/04 Sellia

06/04 Deliana kloof
Paarse Morgenster

11/04 Askifou

12/04 Plakias
12/04 Plakias
14/04 Prevelli
12/04 Plakias

Italiaanse Ossentong
08/04 Sougia
09/04 Gramvousa
Grote wasbloem

12/04 Plakias
15/04 Spili

Kretenzische Hondstong

05/04 Afrata

Italiaans Slangenkruid

10/04 Katsomatados

Weegbree-Slangenkruid

05/04 strand
08/04 Sougia

12/04 Plakias

15/04 Spili
06/04 Deliana kloof

Voorjaarsscheefkelk
Eenjarig Brilkruid
Bunias
Zeeraket

08/04 Sougia
11/04 Askifou
06/04 Deliana kloof
06/04 Deliana kloof
13/04 Mirthios
12/04 Plakias
11/04 Askifou

Malcolmia flexuosa
Matthiola tricuspidata

08/04 Sougia
05/04 Afrata

Campanula erinus
Campanula saxatilis ssp. saxatilis
Petromarula pinnata
Solenopsis minuta ssp. annua

09/04 Gramvousa
06/04 Deliana kloof
10/04 Katsomatados

Capparis spinosa

Caryophylleaceae Holosteum umbellatum
Paronychia macrosepala
Petrorhagia dubia
Silene bellidifolia
Silene cretica
Silene colorata
Silene dichotoma
Silene gallica
Silene sedoides
Silene vulgaris
Cistaceae

05/04 Afrata
07/04 Akrotiri

12/04 Plakias
13/04 Mirthios

12/04 Plakias
Heelbeen

16/04 Spili
08/04 Gramvousa
10/04 Katsomatados

13/04 Mirthios
12/04 Plakias

10/04 Katsomatados
06/04 strand
Gaffelsilene
Franse Silene
Blaassilene

Cistus salvifolius

15/04 Spili
06/04 strand
06/04 strand
07/04 Akrotiri
10/04 Katsomatados
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Fumana arabica
Fumana thymifolia
Tuberaria guttata

07/04 Akrotiri
Tijmbladig Zonneroosje
Gevlekt Zonneroosje

13/04 Mirthios
10/04 Katsomatados

Convolvulaceae

Convolvulus elegantissimus

09/04 Gramvousa

12/04 Plakias

Crassulaceae

Rosularia serrata
Sedum littoreum
Umbilicus parviflorus

09/04 Gramvousa

15/04 Spili
16/04 Spili
16/04 Spili

Bryonia cretica
Ecballium elaterium

06/04 Deliana kloof
06/04 strand

Cucurbitaceae

Springkomkommer

Cyperaceae

Cyperus capitatus
Cyperus longus

Dioscoreaceae

Tamus communis

06/04 Deliana kloof

Dipsacaceae

Knautia integrifolia
Lomelosia brachiata

09/04 Gramvousa

17/04 Sellia
13/04 Mirthios

Arbutus unedo
Erica arborea

Aardbeiboom
Boomheide

Equisetaceae

Equisetum ramosissimum

Vertakte Paardenstaart

Euphorbiaceae

Euphorbia acanthothamnos
Euphorbia characias
Euphorbia dendroides
Mercurialis annua
Acacia saligna
Anthyllis tetraphylla
Anthyllis vulneraria ssp. rubiflora
Bituminaria bituminosa
Calicotome villosa
Ceratonia siliqua
Coronilla parviflora
Ebenus cretica
Genista acanthoclada
Hippocrepis biflora
Hymenocarpos circinnatus
Lathyrus amphicarpos
Lathyrus annuus
Lathyrus clymenum
Lotus cytisoides
Lotus ornithopodioides
Lupinus micranthus
Medicago arborea
Medicago constricta
Medicago littoralis
Medicago marina
Medicago orbicularis
Ononis reclinata

14/04 Prevelli

12/04 Plakias

Ericaceae

Fabaceae

12/04 Plakias

Boomwolfsmelk
Eenjarig Bingelkruid

Blaaswondklaver
Rode wondklaver
Pekklaver
Wollige Heidebrem
Johannesbroodboom

10/04 Katsomatados
10/04 Katsomatados
13/04 Mirthios

06/04 Deliana kloof
06/04 Deliana kloof
05/04 Afrata
05/04 Afrata
08/04 Sougia
05/04 Afrata
06/04 Deliana kloof

12/04 Plakias
12/04 Plakias
12/04 Plakias

12/04 Plakias
15/04 Spili
12/04 Plakias
12/04 Plakias
12/04 Plakias
12/04 Plakias
12/04 Plakias
12/04 Plakias

08/04 Sougia
11/04 Askifou

Bremhoornklaver

Struikrupsklaver

07/04 Akrotiri
06/04 strand
10/08 Katsomatados
07/04 Akrotiri
08/04 Sougia
06/04 strand
06/04 strand
07/04 Akrotiri

13/04 Mirthios
15/04 Spili

15/04 Spili
17/04 Sellia

12/04 Plakias
12/04 Plakias
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Scorpiurus muricatus
Spartium junceum
Tetragonolobus maritimus
Tetragonolobus purpureus
Trifolium campestre
Trifolium resupinatum
Trifolium stellatum
Trifolium tomentosum
Trifolium uniflorum
Vicia cretica
Vicia hybrida
Vicia lutea
Vicia pubescens

Schorpioenstaart
Bezemstruik
Hauwklaver
Rode Hauwklaver
Liggende Klaver
Pezische Klaver
Sterklaver
Viltige Klaver

Fagaceae

Quercus ilex

Steeneik

Gentianaceae

Blackstonia perfoliata
Centaurium pulchellum

Bitterling
07/04 Akrotiri
Echt Duizendguldenkruid 08/04 Sougia

12/04 Plakias
12/04 Plakias

Geraniaceae

Erodium gruinum

Kraanvogelbek

15/04 Spili

Hypericaceae

Hypericum empetrifolium
ssp.oliganthum

Iridaceae

Lamiaceae

Liliaceae

08/04 Gramvousa
05/04 Afrata
05/04 Afrata
07/04 Akrotiri

12/04 Plakias
17/04 Sellia

06/04 Deliana kloof
05/04 Afrata
09/04 Gramvousa
05/04 Afrata

Gele Wikke

12/04 Plakias
12/04 Plakias
13/04 Mirthios
13/04 Mirthios

10/04 Katsomatados

08/04 Gramvousa

07/04 Akrotiri

Gladiolus italicus
Gynandriris monophylla
Gynandriris sisyrinchium
Hermodactylus tuberosus
Iris cretensis
Romulea bulbocodium
Sparaxis bulbifera

Italiaanse Zwaardlelie

Acinos arvensis
Ballota pseudodictamnus
Phlomis fruticosa
Prasium majus
Salvia triloba
Salvia verbenaca
Scutellaria sieberi
Stachys cretica
Stachys spinulosa
Thymus capitatus

Kleine Steentijm

Allium circinnatum ssp. circinnatum
Allium trifoliatum
Asphodeline lutea
Asphodelus aestivus
Colchicum macrophyllum
Gagea graeca
Gagea peduncularis
Muscari comosum
Muscari spreitzenhoferi
Ornithogalum collinum
Ornithogalum narbonense

17/04 Sellia

07/04 Akrotiri

12/04 Plakias
15/04 Spili
14/04 Prevelli

08/04 Omalos
15/04 Spili
Schijncrocus

08/04 Omalos
15/04 Spili

Geel Brandkruid

05/04 Afrata
05/04 Afrata
05/04 Afrata
05/04 Afrata
13/04 Mirthios

Kleinbloemige Salie

07/04 Akrotiri

08/04 Sougia
07/04 Akrotiri

13/04 Mirthios
12/04 Plakias
16/04 Spili

07/04 Akrotiri
Gele Affodil
Affodil

06/04 Deliana kloof
09/04 Gramvousa
07/04 Akrotiri
08/04 Omalos

Kuifhyacint

16/04 Spili
12/04 Plakias
15/04 Spili
15/04 Spili
15/04 Spili

09/04 Gramvousa
06/04 Deliana kloof
12/04 Plakias
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Ornithogalum umbellatum
Ruscus aculeatus
Smilax aspera ssp. mauritanica
Tulipa bakeri
Tulipa doerfleri
Urginea maritima
Linaceae

Linum arboreum
Linum bienne
Linum usitatissimum

Gewone Vogelmelk
Muizendoorn
Steekwinde

15/04 Spili
11/04 Askifou
06/04 Deliana kloof
08/04 Omalos
15/04 Spili

Zeeui

07/04 Akrotiri
06/04 Deliana kloof

Tweejarig Vlas

12/04 Plakias
09/04 Gramvousa

Lythraceae

Lythrum junceum

12/04 Plakias

Malvaceae

Alcea cretica
Lavatera cretica
Malva cretica
Malva sylvestris

17/04 Sellia
17/04 Sellia
14/04 Prevelli

Myoporaceae

Myoporum insulare

Myrtaceae

Myrtus communis

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis
Barlia robertiana
Gymnadenia conopsea
Ophrys bombyliflora
Ophrys candica
Ophrys creberrima
Ophrys cretica
Ophrys episcopalis
Ophrys fusca
Ophrys heldreichii
Ophrys herae
Ophrys iricolor
Ophrys minoa
Ophrys omegaifera
Ophrys phryganae
Ophrys scolopax
Ophrys sicula
Ophrys spruneri
Ophrys tenthredinifera
Orchis anatolica
Orchis boryi
Orchis collina
Orchis fragrans
Orchis italica
Orchis lactea
Orchis laxiflora
Orchis pauciflora
Orchis palustris
Orchis provincialis
Orchis quadripunctata
Orchis sitiaca
Orchis tridentata

Kretenzische Lavatera
Groot Kaasjeskruid

06/04 Deliana kloof
07/04 Akrotiri
13/04 Mirthios

Hondskruid

07/04 Akrotiri

Gewone Muggenorchis
Hommelorchis
11/04 Askifou

07/04 Akrotiri
Grote Spiegelorchis

10/04 Katsomatados
Italiaanse Orchis

10/04 Katsomatados

11/04 Askifou
Moerasorchis
Provence-Orchis
07/04 Akrotiri
11/04 Askifou
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12/04 Plakias
15/04 Spili
16/04 Spili
15/04 Spili
15/04 Spili
15/04 Spili
15/04 Spili
15/04 Spili
16/04 Spili
15/04 Spili
12/04 Plakias
15/04 Spili
12/04 Plakias
15/04 Spili
15/04 Spili
16/04 Spili
12/04 Plakias
15/04 Spili
15/04 Spili
15/04 Spili
15/04 Spili
15/04 Spili
17/04 Sellia
15/04 Spili
15/04 Spili
15/04 Spili
15/04 Spili
15/04 Spili
15/04 Spili
15/04 Spili
16/04 Spili

Serapias cordigera
Serapias lingua
Serapias parviflora
Orobanchaceae

Tongserapias

10/04 Katsomatados
08/04 Sougia

Orobanche pubescens
Orobanche purpurea
Orobanche ramosa

Blauwe Bremraap
Hennepvreter

05/04 Afrata

Oxalidaceae

Oxalis pes-caprae

Knikkende Klaverzuring

05/04 Afrata

Papaveraceae

Fumaria capreolata
Glaucium flavum

Rankende Duivekervel
Gele Hoornpapaver

10/08 Katsomatados

Plantaginaceae

Poaceae

Plantago afra
Plantago cretica
Plantago lagopus
Plantago sempervirens

15/04 Spili
16/04 Spili
12/04 Plakias

10/04 Katsomatados

Hazepootweegbree

17/04 Sellia

12/04 Plakias
07/04 Akrotiri
07/04 Akrotiri
07/04 Akrotiri
07/04 Akrotiri

Aegilops geniculata
Lagurus ovatus

06/04 strand

Polygalaceae

Polygala venulosa

10/04 Katsomatados

Polygonaceae

Rumex bucephalophorus
Rumex tuberosus

06/04 strand

14/04 Prevelli

14/04 Prevelli

15/04 Spili

15/04 Spili

Primulaceae

Anagallis arvensis
Cyclamen creticum

Rood / Blauw Guichelheil 05/04 Afrata
06/04 Deliana kloof

Rafflesiaceae

Cytinus hypocistis ssp. clusii

Rode Hypocist

07/04 Akrotiri

Ranunculaceae

Adonis microcarpa
Anemone coronaria
Anemone hortensis ssp. heldreichii
Delphinium staphisagria
Nigella damascena
Ranunculus asiaticus
Ranunculus chius
Ranunculus creticus
Ranunculus ficaria
Ranunculus muricatus

Anemoon
Steranemoon
Staverridderspoor

09/04 Gramvousa
08/04 Omalos
10/04 Katsomatados
06/04 Deliana kloof
17/04 Sellia

Speenkruid

Resedaceae

Reseda lutea
Reseda luteola

Wilde Reseda
Wouw

Rosaceae

Aphanes arvensis
Eriobotrya japonica
Sarcopoterium spinosum

Grote Leeuwenklauw
Loquat

Rubiaceae

Sherardia arvensis
Valantia hispida

Blauw Walstro

Rutaceae

Ruta chalepensis

08/04 Omalos
10/08 Katsomatados
08/04 Omalos
08/04 Omalos
05/04 Afrata
12/04 Plakias
17/04 Sellia
10/04 Katsomatados
12/04 Plakias
07/04 Akrotiri
10/04 Katsomatados
07/04 Akrotiri
06/04 Deliana kloof
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12/04 Plakias

Santalaceae

Osyris alba
Thesium bergeri

Scrophulariaceae Bellardia trixago
Linaria chalepensis
Linaria pelisseriana
Linaria simplex
Odontites linkii
Parentucellia latifolia
Parentucellia viscosa
Scrophularia lucida
Scrophularia peregrina
Sibthorpia europaea
Verbascum arcturus
Verbascum macrurum
Verbascum sinuatum
Veronica cymbalaria

13/04 Mirthios
08/04 Sougia
Bellardia
10/04 Katsomatados

Kleverige Ogentroost

08/04 Omalos
10/04 Katsomatados
04/05 Afrata
06/04 Deliana kloof
10/04 Katsomatados
08/04 Sougia

Selaginella denticulata

06/04 Deliana kloof

Solanaceae

Hyoscyamus albus
Hyoscyamus aureus
Mandragora autumnalis
Nicotiana glauca

05/04 Afrata
04/04 Heraklion
06/04 Deliana kloof
08/04 Sougia

Styracaceae

Styrax officinalis

Thymelaeaceae

Daphne sericea
Thymelaea hirsuta

11/04 Askifou

Urticaceae

Urtica membranaceae
Urtica pilulifera

08/04 Sougia
06/04 Deliana kloof

Valerianaceae

Centranthus calcitrapa
Valeriana asarifolia
Valerianella coronata

07/04 Akrotiri
06/04 Deliana kloof

Lantana camara

12/04 Plakias
16/04 Spili

12/04 Plakias
13/04 Mirthios
13/04 Mirthios

06/04 Deliana kloof

Selaginellaceae

Verbenaceae

12/04 Plakias
12/04 Plakias
12/04 Plakias
17/04 Sellia
12/04 Plakias

Styraxboom

06/04 Deliana kloof

12/04 Plakias

Lantana

05/04 Afrata

Nuttige website-adressen:
appartement Kamisiana
http://www.rossholidays.nl/accommodaties/studios/west-kreta/huize-katsikoulakis/
appartementen Plakiás
http://www.agapiouphoto.gr/folderForTests/AccomRoss/Plakias/Albatros360swf/albatros.html
http://www.west-crete.com/flowers-crete.htm
http://www.honeyguide.co.uk/wildlife-holidays/crete-cons.html
http://www.cretadeluxe.com/tip/notos/notos_en.htm
http://www.flowersofcrete.info/
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15/04 Spili
16/04 Spili

Vogelwaarnemingen
ralreiger
kleine zilverreiger
blauwe reiger
vale gier
buizerd
torenvalk
oeverloper
zilvermeeuw
turkse tortel
zomertortel
gierzwaluw
ijsvogel
bijeneter
hop
kuifleeuwerik
veldleeuwerik
boerenzwaluw
roodstuitzwaluw
huiszwaluw

Vlinderwaarnemingen
bont zandoogje
atalanta
distelvlinder
resedawitje
koningspage
gehakkelde aurelia
apollovlinder
hooibeestje
kl.koolwitje
Kretapijpbloemvlinder
argusvlinder
tijgerblauwtje

Dette Vethaak
kleine zwartkop
bonte vliegenvanger
pimpelmees
koolmees
klapekster
bonte kraai
raaf
huismus
vink
groenling
kneu
cetti's zanger
merel
tapuit
roodborsttapuit
paapje
winterkoninkje
witte kwikstaart
boompieper

Dette Vethaak
kleine vuurvlinder
koninginnepage
rotsvlinder
icarusblauwtje
groot koolwitje
bruin blauwtje
oranje luzernevlinder
bruin zandoogje
zwartsprietdikkopje
geel dikkopje
boswitje
Kreta gele luzernevlinder

Kreta gele luzernevlinder

Deelnemers KNNV-reis Kreta 4 – 18 april 2014
Reisleiding: Ruud Knol en André Beijersbergen,
Jo en Map Abma
Gerard en Hennie Dutmer
Ineke Gilbert
Rixt Hovenkamp
Annet Kessler – Geschiere
Hans en Liesbeth ten Hallers
Marchien van Looy
Joke Tammen
Miep Verwoerd
Dette Vethaak
Maaike Vervoort
Ria Zuure
Ineke Zwarekant
Opmaak van het verslag: Ineke Gilbert – de gebruikte foto’s zijn bijna allemaal van Ruud Knol.
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