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Algemeen  

Verblijf 
We verbleven in een familiehotel iets buiten het dorpje Kardamili, mooi aan een baai gelegen, op ca. 10 

min. loopafstand van het dorpscentrum: 

Kalamitsi Hotel 

Kardamili 

24022 Messinia 

Greece 

Tel.: 0030 – 2721073131 

E-mail: info@kalamitsi-

hotel.gr 

www.kalamitsi-hotel.gr 

 

 Máni 

Het zuiden van de 

Peloponnesos valt in drie 

streken uiteen: Laconië, de 

Máni en Messenië.  

De Máni, een van Griekenlands eigenaardigste streken, beslaat het grootste deel van de bergachtige en 

ruige middelvinger van de Peloponnesos. In de Griekse geschiedenis gaat het verhaal dat dit ruige gebied 

altijd een verzetshaard is geweest, waar de Turken nooit een stap hebben durven zetten. 

De Máni bestaat uit het bij Kardamili beginnende Messenische noordelijk deel dat Exo (Buiten) Máni en het 

Laconische deel, dat Mésa (Binnen) Máni genoemd wordt.  

In Exo Máni (Binnen Mani) is het landschap vriendelijker en groener, aan de voet van het Taïyetosgebergte 

(2400mtr) met zijn kloven. 

 

Het zuiden, dat Mésa Máni (Binnen Mani) genoemd wordt, bestaat uit de vrijwel boomloze, rotsige 

uitlopers (1200mtr) van het Taïyetos-gebergte. Dit rotsige en droge gebied is voor landbouw weinig 

geschikt. De bevolking leefde er van piraterij. De schaarse landbouwgrond werd zo zwaar bestreden dat er 

tussen de families vaak een vendetta ontstond met vetes en bloedwraak en de familieclans zich in 

woontorens terugtrokken. 

Een van de mooiste voorbeelden van een woontorendorp is het tegenwoordig verlaten Vathia. 

 

Onze verblijfplaats Kardamili: 

Kardamili is een kleurrijk plaatsje, gelegen aan de Golf van Messenië en aan de voet van het Taïyetos-

gebergte, dat – ondanks de opkomst van het toerisme – zijn charme heeft weten te behouden.  

Het oudste gedeelte ligt aan de droge bedding van de Viroskloof. Hier treft u binnen de muren van een 

middeleeuws kasteel een 18
e
-eeuwse kerk en klokkentoren aan, alsook de woontoren van de machtige 

familie Mourtzinos. In de heuvels aan de voet van het Taïyetosgebergte liggen nog traditionele dorpjes. 
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Plattegrond excursies in en rond Kardamili

excursies

 

4

1 28-04 Oud Kardamili

2 29-04 Agia Sofia 

 30-04 busexcursie Mystras

3 01-05 Petrovouni 

02-05 busexcursie 

4 03-05 Kardamili, Ritsa

  Oude brug ,

  Panaghia kloosterruïne

5 04-05 Kardamili 

4 

in en rond Kardamili 

Hotel  

4 

1 

4 

5 

Oud Kardamili 

Agia Sofia – Petrovouni 

busexcursie Mystras 

Petrovouni – Proastio 

busexcursie Vathia 

Kardamili, Ritsa-Strand, 

Oude brug ,  

Panaghia kloosterruïne 

Kardamili – Virou kloof 

 

2 

3 
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Maandag 28 april 2008 

Op naar Kardamili - Maaike Vervoort 

 Op een tijdstip waarop je op je verjaardag meestal ‘s avonds pas gaat 

slapen nu ‘s morgens al op. Schiphol  met regen. Vanuit de lucht kan je 

goed zien hoeveel verlichte kassen er wel zijn.Prachtig uitzicht van boven 

op rose gekleurde ochtendwolken. Wit besneeuwde puntige bergen 

tussen pluizige wolken. Kustlijn met blikkerend water en langwerpige 

eilanden, geen idee waar dat alles was.  

Hostess in bus vol goede moed en raad, Pas op voor slangen, geen idee dat wij als we er een zien er met 

een horde camera s erop af rennen in plaats van verschrikt weg te vluchten. Doet U eens iets spannends 

lieve mensen, neem een Mythos bier, maar U moet het natuurlijk wel zelf weten. Uitvalsweg uit Kalamata 

groezelig en rotzooiig, Grappig is een heel smal spoorlijntje met een spoorwegbeambte met vlag en 

kinderspeelgoedmaat stopbord. Gelukkig worden de dorpjes mooier en mooier. 

 

In het hotel konden we jammer genoeg geen slaapje doen, kamers nog niet af (wegens het bekende siga 

siga, vooral niet vlug,waar onze hostess ons al op had voorbereid?). Weldra maakte ik kennis met de hoge 

motivatie van mijn reisgenoten, meteen op stap, een en al aandacht voor de begroeide wegberm, ondanks 

bezorgd gepiep van de reisleiding, die wel oog had voor de gevaren die de gemotoriseerde Griek zou 

kunnen opleveren. Galactitus, kende ik nog wel van een vorige vakantie, Tragopogon, had niet de bekende 

kleur, verder was het wel veel nieuw. Evax kleine grijzige ronde bloemblaadje die je zo met een clipje als 

oorbel zou willen hebben. Doel van de tocht was het oude Kardamili met een 

mooi kerkje met een dubbele byzantijnse adelaar boven de deur.  

Tussen de reliefs hebben bijen nestjes gemetseld. Onverbiddelijke woontorens, 

van waaruit de Maniotische families elkaar bestookten.  

 

                                                                            

‘s Avonds wordt er gedegen gedetermineerd, niet alleen uit zo’n vrolijk plaatjesboekje, en ook plantjes 

onder de 5 cm zonder mooie gekleurde bloemen. Het groepje houdt het langer vol dan ik.  

Dinsdag 29 april 2008 

 Agia Sofia – Petrovouni - Janny Resoort 

Hebben we ons de eerste dag nog als bermtoeristen gedragen, vandaag - dinsdag 29 april 2008 – begint het 

echte werk. Waar we gisteren zijn gestopt in Oud-Kardimili- met onze eerste verkenningen, starten we nu 

de eerste serieuze wandeling door de heuvels naar de Agia Sofia kerk. Margriet heeft een 

verwachtingsvolle route uitgezet. 
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Voordat we gaan wandelen slaan we eerst de nodige proviand in voor de picknick onderweg  en natuurlijk 

liters water. Eerst naar de bakker dus die niet moeilijk te vinden is daar de geur van vers brood ons de weg 

wijst. De supermarkt ligt strategisch gezien gunstig n.l. aan het begin van alle wandelingen  

Het leven in Kardamyli speelt zich voornamelijk af in de hoofdstraat. Vanwege de ligging aan de voet van 

het Taygetosgebergte met de Viros-kloof is Kardamyli een ideale plek voor wandelaars. Het landschap rond 

Kardamyli wordt bepaald door deze diepe en spectaculaire Viros-kloof. 

De vele wandelpaden dagen je uit en via oude muilezelpaden (kalderimi’s) trekken we vandaag  de heuvels 

in. Deze eeuwenoude paden vormden  destijds de enige verbinding met de gehuchten en dorpjes die hoog 

in  het Taygetosgebergte liggen. Een mooie dagtocht naar Agia-Sofia, waar je via de noordkant van de berg 

naar toe klimt.  Het wandelen over de kalderimi vergt energie en uithoudingsvermogen.  

Halverwege de klim naar de Agia Sofia kerk en het gelijknamige gehucht, 

kom je langs 2 graftombes die in de rotswand zijn uitgehouwen. 

 Deze getraliede tombes worden toegeschreven aan de Dioscuren, m.a.w. 

aan de tweeling Kastor en Polydeukes, de favoriete halfgoden van de 

Spartanen.  

Het pad geeft ook een prachtig uitzicht op de Viros-kloof en als je je 

omdraait zie je onder een strakblauwe zon Kardamyli vredig liggen aan de 

Golf van Messenië. 

Het klimmen gaat in een KNNV-tempo; de blik strak gericht op de vegetatie, veel enthousiaste kreten van 

verrukking over zoveel moois, discussie over de juiste naamgeving en soms wat onderdelen van planten die 

in een doosje of trommeltje worden gestopt om ‘savonds verder te worden gedetermineerd. 

Als we rondom het middaguur bij het Agia-Sofia kerkje aankomen blijkt dat dit Byzantijnse kerkje stevig op 

slot zit. Jammer maar we treuren niet want rondom de kerk is het een paradijs van orchideeën met een 

achtergrond waarbij de sneeuw op de hoogste toppen van het Taygetosgebergte duidelijk te zien is. 

                       

Daarna gaan we weer naar beneden door een kleine kloof ook een uitloper van het Taygetosgebergte en 

volgen een wandelpad dat in Kardamyli uitkomt. 

Van de ongeveer 150 op naam gebrachte planten springen deze dag toch wel de volgende soorten eruit: 

Natuurlijk de Boomheide (Erica arborea), verder Cercis siliquastrum (Judasboom) 

Diverse soorten wondklaver: Anthyllis tetraphylla (Blaaswondklaver) en Anthyllis vulneraria 

ssp.praepropera (Rode wondklaver), Medicago arabica (Gevlekte rupsklaver), Muscari comosum 

(Kuifhyacinth), Pistacia lentiscus (mastiekboom), Pistacia terebinthus (Terpetijnboom), Quercus coccifera 

(Hulsteik), Quercus ilex (Steeneik), Quercus pubescens (Donzige eik), en natuurlijk de grote aantallen 

orchideëen. 
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Woensdag 30 april 2008 

Bustocht naar Mystras - Jannie Kassies 

 

Wat een luxe! Een grote, gloednieuwe bus parkeert bij ons hotel. We kunnen allemaal een plaatsje bij een 

raam uitzoeken. Georgiu, onze chauffeur, start de bus en uitgezwaaid door Lidie die een dag rustig aan wil 

doen, beginnen we aan een prachtige tocht door het Land der Duizend Bochten. We genieten van de 

uitzichten: links zien we de Messeense Golf met zijn fraaie kusten dieper onder ons verdwijnen. Rechts zien 

we de Taygetos, en dichterbij de heuvels, waar de bosbranden van september 2007 enorme schade hebben 

aangericht. Margriet vertelt dat het vuur 40 dagen lang woedde. 200.000 ha werden vernield en 170.000 ha 

daarvan lagen op de Peloponnesus. 85 mensen kwamen in de vlammen om. We zijn onder de indruk van de 

ravage, die nog steeds zichtbaar is. Wonderlijk om te zien hoe sommige stukken groen gebleven zijn en 

blijkbaar de brand hebben overleefd, vaak rond een huis. Brand geblust vanuit helicopters? Daar lijkt het 

wel op. Sommige zwartverbrande hellingen zijn begroeid met enorme plakkaten lichtpaarse silene colorata, 

die blijkbaar erg van deze biotoop houdt, een prachtig gezicht.  

Dan zien we de Langada-pas liggen, tussen de twee vingers van de Mani en Messenie en we dalen weer af 

naar zeeniveau. Na de Langada-pas laten we een koffiepauze bij een Taverne schieten, om op tijd bij 

Mystras te zijn. We hebben al wat tijd besteed aan een bostapijt met honderden cyclaampjes. En was het 

ook hier dat Atte zijn roomkleurige Orchis provinciales vond? Zijn dag was in ieder geval weer goed.  

Margriet wijst ons op de loofbomen die hier meer voorkomen dan in zuidelijker gebieden: de 

aardbeibomen (echt waar) met hun rode stammen en de platanen.  

 

In Mystras, een stad uit de Byzantijnse Middeleeuwen, stoppen we bij de Bovenpoort. Vandaar zullen we 

naar beneden lopen en bij de Benedenpoort  zal Giorgiu ons opwachten. Maar eerst nog de lunch op een 

rustig plekje, brood, kaas en geurende tomaten als hoofdbestanddeel. Heerlijk. 

Er wordt een tijd afgesproken voor de terugtocht en dan gaat ieder zijns/haars weegs. Naar beneden! 

behalve Hans die er niet tegenop ziet om eerst het nòg hoger gelegen kasteel te bezoeken.  

1. Hoofdingang 

2. Museum 

3. Perivleptos 

4. Pantanassa 

5. Monemvassiapoort 

6. Despotenpaleis 

7. Nafplionpoort 

8. Sofiakerk 

9. Vesting 

10. Evangelistria 

11. Theodoroskerk 

12. Afendikokerk 

13. Metropolis 

14. Boveningang 
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Mystras is een verzameling van overblijfselen van kerken, kapellen, poorten, huizen en het despotenpaleis. 

Een nogal onoverzichtelijk geheel, maar zeer indrukwekkend. Tussen de ruïnes heel veel knolvenkel in volle 

bloei, schitterend, echt een ‘toegevoegde waarde’. De straten zijn geplaveid, dat wel, met grote en kleine, 

platte en bolle, recht en schuin liggende keien. We horen dat de despoten zich lieten vervoeren in 

draagstoelen, en hoewel graag gegund, en ook wel benijd, leven we toch vooral mee met de dragers.  

Mystras is op een uitstekend bergplateau gebouwd zodat we prachtige uitzichten hebben over het 

omliggende landschap. 

Tegenover de bescheiden woningen van een aantal kloosterzusters staat hun Catharinakapel met goed 

bewaarde fresco’s. Daar alleen al zou je een heel uur door kunnen brengen. En zo lopen we van het ene 

monument naar het andere tot we beneden aankomen waar de bus klaarstaat om ons ‘thuis’ te brengen. 

Deze keer slaan we de Taverne niet over! Menigeen bestelt een cappuccino en wordt daarvoor door de 

baas beloond met een kunstwerkje: een bloem, een ster, gefabriceerd van de chocolade-pasta op het 

schuim van de melk. Hij neemt er de tijd voor, ook  als staan er nog een aantal gasten te wachten. Op z’n 

Grieks dus.  

En zo komen we weer terug bij ons hotel in Kalamitsi. Giorgiu krijgt een hartelijk applaus, we hebben ons bij 

iedere bocht veilig gevoeld. Hopelijk zien we hem vrijdag weer! 

Donderdag 1 mei 2008   

Wandeling naar Petrovini en Proastio - Margriet Maan 

Zoals gewoonlijk deden we eerst boodschappen in het dorp. Zo gewoon was het echter niet, het was feest! 

Er was geen vers brood, want op 1 mei wordt er niet gewerkt, maar geflaneerd. Het supermarktje was wel 

open. De tavernes hadden het druk. Overal zagen we prachtige verse bloemenkransen hangen boven de 

deuren; met volle rozenknoppen, geraniums en vooral veel rood. Een 1 mei traditie. 

We klommen met de proviand in de rugtassen de kalderimi op. Naast en op het pad tussen de grote 

blokken steen zagen weer van allerlei schoons. O.a. een schorseneer( Scorzonera crocifolia) en het 

korfplantje (Antractis cancellata).  Er viel zoveel te determineren, dat Hans verzuchtte: ze moesten de 

biodiversiteit maar eens afschaffen.  

Het gehucht Petrovini is beeldschoon; met een bloemenweelde in de tuintjes bij de oude huizen en 

loslopende kippen. Echt een oud boerengehucht. Na een stukje over weg, het weggetje richting Proastio in. 

De wandeling voerde ons door schrale weitjes met een fantastische vegetatie. Iemand zette zijn 

verwondering kracht bij door te spreken van een kudde serapiassen. Tussen de bloemen prijkten prachtige 

grassen zoals bijvoorbeeld de wollige bolletjes van Lagurus ovatus. We ontmoetten twee Noorse 

echtparen, die probeerden met veldbloemen de traditionele krans te maken. 
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Het was inmiddels aardig heet geworden. Tijd om de schaduw op te zoeken. We vleiden ons neer onder 

een grote eik, tussen de tongorchissen en genoten van de lunch met dikke plakken kaas, tomaat en zoete 

paprika. Voortdurend op de achtergrond het gezang van de hop. Heel idyllisch!!  De meest gefotografeerde 

serapias was wel de witte.  

 

Niet alleen vanwege de bijzonderheid, maar ook vanwege zijn tere 

schoonheid. 

Hogerop belandden we op een terras met een uitgestrekte, oude 

olijfgaard. Elke boom zou je wel willen vereeuwigen. Grillige, gedraaide 

stammen met holten en knoesten. En weer een rijkdom aan bloemen. 

Verrukt waren we bij het vinden van geel duizendguldenkruid 

(Centaurium maritimum). We kennen het immers alleen in het roze. 

We passeerden de St Nicolaios kerk en zagen een kilometer verder 

Proastio liggen. Dat lieten we maar zo. We volgden de weg, waarbij links, op smalle terrassen gelegen 

olijfgaardjes. Even klauteren om daar te gaan kijken. Zulke gaardjes zijn altijd heel bijzonder als ze 

tenminste gemaaid worden. Het gras was in bedwang gehouden en we kregen een plaatje als uit een boek 

voorgeschoteld: orchideeën, bellardia, guichelheil, allium….. Een echte vondst, een Natura-2000 soort was 

hymenonema (Hymenonema laconicum), een gele Centaurea. Oh… vandaar de goed beheerde  

olijfgaarden. Er stond ook nog een heel aparte salvia. 

We daalden via de steile kalderimi terug naar het dorp om bij de taverne een koud Grieks biertje te pakken 

of een flinke bak schepeis. 

Na het heerlijke Griekse diner het dagelijks ritueel: snel naar boven gelopen om de boeken te halen en de 

bekers met bloemen, die we nog graag op naam 

wilden brengen. We maakten er wel een rotzooitje 

van. 

Hans was een Superman, zo snel kan hij 

determineren. Annie kan er trouwens ook een houtje 

van. Leuk om zo veel van elkaar te leren. Overigens 

had Margriet, onze enthousiaste reisleidster,  al een 

heleboel voorwerk gedaan. Je kon goed merken dat 

ze de reis had voorgelopen; ze had weer een 

fantastisch mooie wandeling uitgezocht. 

 

 

Vrijdag 2 mei 2008  

Váthia en Poseidon - Annie Vos 

Vandaag met de bus naar Váthia. Onderweg bewonderen we de 11
e
 eeuwse kerkjes van de Metamorphosis 

in Nomitsi en Langada. Bijzonder metselwerk met versierranden aan de buitenkant en mooie fresco’s 

binnen. In het kerkje in  Nomitsi zijn vogels afgebeeld in een zuil . Na Langada verandert het landschap: van 

de ‘phrygana’  komen we in het ruige en stenige ‘garrigue’-landschap terecht. Lage struiken met kale rotsen 

bepalen nu het beeld. Verschillende soorten brem, wolfsmelksoorten, vlinderbloemige planten en 

orchideeën staan in de bermen. In het stekelplantengemeenschap van de garrigue is de lage 

bolletjesvormende stekelige wolfsmelkstruik (Euphorbia acanthothamnos)  wel het meest opvallend. Bij de 

baai van Limeni mogen de plantenmensen  weer enkele minuutjes allerlei planten bij elkaar graaien om van 
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de ene verbazing in de andere te vallen.  Aan de overkant van de baai zijn vakantiehuisjes gebouwd in de 

stijl van oorspronkelijke ‘woontorens’. De kloof bij Limeni vormt de  grens tussen Binnen- en Buiten Máni. 

Koffie drinken we op een zonovergoten terras in Areópoli (de stad van Ares, god van de oorlog) naast een 

kapelletje van Johannes de Doper. Op het marktplein prijkt het standbeeld van Petros Mavromichális , die 

de opstand tegen de Turken begon. Margriet B. en Jan kopen appels, paprika’s en tomaten bij twee 

dikbuikige Grieken die het spul losjes boven een weegschaal wegen en 7 euro vragen. Bij de bakker kopen 

ze ronde kransenkoeken waarbij de 2 dames samen smoezen, daarna een hoog bedrag vragen  en samen 

de winst delen! Ondertussen bewonderen wij de kerk uit 1798 van de Taxiarchen, met de krijgshaftige 

aartsengelen Gabriël en Michaël  boven de deur afgebeeld. In de apsis zien we reliëfs  van de dierenriem; in 

het interieur zijn vrouwelijke heiligen op muurschilderingen 

afgebeeld. 

Na de koffiestop wordt het droger en onherbergzamer, onze 

reisleidster noemt de planten op die voorkomen in dit gebied; 

Saturea thymbra, Genista acanthoclada, Euphorbia acantho-

thamnos, Helichrysum italicum en nog meer. Bij Váthia stappen we  

uit en duiken eerst in de plantjes: Cerinthe retorta, Knautia, 

Reseda alba en Ecballium elaterium begroeten ons.  

We nemen eerst de foto’s van het ‘woontorendorp’ Váthia dat 

schitterend voor ons ligt en nemen de tijd dit verlaten dorp te 

bezichtigen. De woontorens van Váthia werden bewoond door 

twistende families die de torens gebruikten in tijden van conflicten 

waarbij bloedwraak en vetes om land de redenen waren. Het aangebouwde huis werd in vredestijd 

bewoond. Vanuit de hogere torens kon men elkaar katapulteren. We zien heel duidelijk de uit stekende 

stenen steunen onder de ramen. Bloeiende cactussen, granaatappels en vijgenbomen sieren dit verlaten 

dorp terwijl enkele stokoude in het zwartgeklede vrouwtjes mij geen blik waardig keurden toen ik ze 

begroette. Begrijpelijk, de zoveelste toerist die hen  bekijkt….. 

 

                              

De rotszwaluwen  zwaaien ons uit als we weer in de bus zitten op weg naar de meest zuidelijke plek.  Onze 

jonge chauffeur zweet peentjes bij de laatste kilometers naar onze bestemmingsplek: de baai nabij kaap 

Teneron. Tijdens onze lunch aan de baai met broodjes kaas, tomaat en komkommer snorkelt een zéér 

dikbuikige Griek zijn maaltje bij elkaar: een grote inktvis . 

Wij zitten op  heilige grond: temidden van ruïnes uit de klassieke oudheid, waaronder een tempeltje van 

Poseidon op nog geen 20 meter afstand. In de oudheid werden in dit tempeltje offers gebracht om de 

zeegod Poseidon gunstig te stemmen. Nog steeds wordt er geofferd: bloemen, enkele muntjes en een 

sigaret liggen op het offerblok.  
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 De hoge distel Onopordum Illyricum maakt grote indruk op ons. In Gerolimenas eten we een een ijsje en 

drinken een sapje. Bij de haven genieten Margriet Maan en ik en van de prachtige blauwbloemige 

Matthiola en van het uitzicht op het haventje met baai waarin een enkele zwemmer. In de bus naar ons 

hotel  ziet Maaike een bijeneter op een van de draden zitten. Een stralende dag met schitterende  natuur-

en cultuurkadeautjes! 

  

P.S.: De bus verlatend en lopend naar de picknickplek ontdekt Janny een prachtige 

Smaragdhagedis; vanwege de groene kop gaat het waarschijnlijk om een juveniel ( zie 

foto). 

 

 

Zaterdag 3 mei 2008  

Kardamili - Ritsa-strand – oude brug – ruïne Panaghia - Jan Uilenbroek 

Vandaag staat een wandeling langs het strand op het programma. Het is wolkenloos blauw en het belooft 

een warme dag te worden. We lopen over een kustweg waar Jannie een video-opname maakt van Ger van 

Zanen over de naamgeving van plantenfamilies. Het strand blijkt te bestaan uit kiezels met hier en daar 

platen rots waar de zee diepe groeven in heeft uitgesleten. Margriet is op zoek naar kustplanten. Tussen 

rotsspleten wordt een kleine anjerachtige gevonden (Silene sedoides), meer in het zandige gedeelte 

zeeraket (Cakile maritima) en bitterling (Blackstonia perfoliata). Deze laatste twee zijn ook langs onze kust 

geen onbekenden. Een plant met dikke smalle bladeren blijkt Crithmum maritimum. Het is een 

schermbloemige die later in het jaar zal bloeien. De niet bloeiende planten hebben een hoog vitamine C 

gehalte en werden in het verleden door zeelui gegeten tijdens hun lange reizen ter voorkoming van 

scheurbuik. Om 12.00 uur keren we weer terug en nemen een lange asfaltweg omhoog voor een lunchplek. 

Het wordt Lidy en Jannie te heet en besluiten terug te keren naar Kardhamili. De rest gaat in de hitte verder 

omhoog. Bij gebrek aan een beschaduwde lunchplek in het veld besluiten we te lunchen op een 

tuinmuurtje in de schaduw van een granaatappelboom. Hierna splitst de groep zich. Een viertal keert via 

een ezelpad (een kaldarini) terug naar het dorp. Vijf diehards gaan verder omhoog. Dit gebied is veel meer 

open en droger: de phryghana. Hier wordt Asperula taygetea gevonden, een endemische sterbladige uit het 

Taygetos gebergte. De tocht eindigt bij een klooster waarvan alleen de muren nog overeind staan.  
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Terug in Kardhamili wordt de dag besloten met een Mythos op een terrasje in de schaduw. Op de terugweg 

naar het hotel blijkt het klagerige geluid in de olijfboom langs de weg niet afkomstig van een steenuil maar 

van een kat, een ornithologische teleurstelling. 

 

Jannie Kassies: 

Wij keken op het strand bij Kardamili naar die merkwaardige formatie geklonterde stenen.  

Onlangs vond ik in een boek dat ik uit de U.B. haalde, de volgende tekst: 

 Many beaches in the Aegean have a gently shelving platform of well-cemented beach sand and gravel that 

resembles concrete. This is called beach-rock and it can form extremely rapidly, in 25 years or less. The 

sediments are commonly cemented by calcite, but the origin of the cement is not always clear. 

Cementation takes place below the surface and the beach-rock is exposed by subsequent erosion. 

uit: A geological companion to Greece and the Aegean. 

 Higgins and Higgins, 1996 Redwood Books Ltd 

Zondag 4 mei 2008:  

Virou-kloof Kardamili - Hans Inberg 

Op deze zondagmorgen liepen wij door een vrijwel verlaten Kardhamili, langs de kerk, waar de papas 

luidkeels aan het zingen waren, naar de supermarkt. Deze is namelijk altijd open, ook op zondag, zodat wij 

de lunch voor de middag in konden kopen. Doel van de dag was de Viroskloof, die begint in het hart van het 

Taygetos-gebergte, en bij Kardhamili, vele kilometers verderop, in zee uitkomt. De kloof is vrijwel niet voor 

toerisme ontsloten, evenmin als de rest van het binnenland. Slechts via een enkel wandelpad kun je de 

kloof bereiken. De bodem van de kloof is zelf ook een soort van wandelpad, want water stroomt er in het 

geheel niet. In de winter zal er echter heel wat water stromen, want vegetatie is er tussen de witte keien, 

stenen en rotsblokken nauwelijks aan te treffen, afgezien van een enkel zeer volhardend plantje, zoals de 

Aethonema, het Taygetosbedstro en de Rode spoorbloem. 
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De steile wanden van de kloof zijn op een aantal plaatsen behoorlijk spectaculair. In de wanden zijn op 

verschillende plekken grotten aanwezig, waarin soms kolonies Bonte kraaien zijn gaan nestelen. 

Het was een warme dag. In de kloof was geen zuchtje verkoelende wind. Gelukkig zorgen de steile 

rotswanden voor enige schaduw. We liepen de kloof enkele kilometers in. Op een enkele plek versperden 

grote stenen ons pad, zodat er enig klauterwerk aan te pas moest komen. Botanisch gezien kwamen we 

een nieuw milieu tegen: een bronmilieu. Slechts een klein stroompje, dat na enkele meter reeds 

ondergronds verdween tussen de keien van de kloofbedding. Genoeg voor een aantal bijzondere planten: 

Reuzenpaardestaart, Hangende zegge en Waterpunge. Onder het verkoelende struikgewas van de op het 

noorden gerichte helling groeiden een paar bekenden: de Peloponnesos-cyclaam, de locale 

steenbreeksoort Saxifraga chrysosplenifolia, en de ‘Oostelijke ruit’, Thalictrum orientale. Deze werden hier 

echter vergezeld door een drietal varens, die ik nog nooit van mijn leven gezien had: de geveerde Pteris 

vittata, de tere Anogramma leptogramma en de welriekende Dryopteris villari. Vooral de eerste vond ik 

bijzonder: het is de naamgever voor alle varens en varenachtigen: de klasse van de Pteridoptera! Het 

struweel langs de keienbedding had ook een zeer specifieke samenstelling, en bestond voor een belangrijk 

deel uit Mirre, Laurier en de ‘Kuisheidsstruik’, Vitex agnus-castus.  

 

Tot zover de botanische beschouwingen. Onder de schaduw van een Karobboom aten wij een bijzonder 

aangename lunch, terwijl de Kleine ijsvogelvlinders vrolijk aan ons voorbij vlogen, zich duidelijk niets 

aantrekkend van de aanwezigheid van de Kuisheidsstruik. 

Hierna besloten enkele van ons om nog een stukje verder te lopen door de kloof, in de richting van een 

klooster. De rest deed een middagdutje. Ver kwamen we niet, en het klooster was al helemaal 

onbereikbaar. De lucht boven de bergen voor ons begon namelijk dreigend donker te worden. Het was zeer 

benauwd en een klein beetje angstaanjagend. Onze reisleidster was zo verstandig om te besluiten terug te 

keren.  

 

De terugweg voerde ons echter niet door de kloof, maar over een oud muildierenpad dat, hoog boven de 

kloof, naar oud Kardhamili terugvoerde. Het begin was even steil, maar al spoedig konden we genieten van 

een prachtig uitzicht over de kloof waar we uit geklommen waren. Diep onder ons was een klein verlaten 

klooster zichtbaar, dat we vanaf de kloofbodem niet hadden kunnen zien. De buien bleven gelukkig nog 

braaf boven de bergen hangen, maar toch was er enige noodzaak tot spoed. Margriet Maan was zo stout 

om even van het pad af te dwalen een weitje in, en kwam terug met verhalen over prachtige planten. Een 

zeldzame, goudgele Knautia-achtige (Hymenonema laconicum), een endemische Salvia en een Gladiool 

bleken hier te groeien, en bewezen ons dat het gebied op de laatste excursiedag nog steeds allemaal niet 

ontdekte geheimen herbergt. Gauw weer verder, met nieuwe uitzichten over de zee en het dorp 

Kardhamili. Na een korte waterstop hebben we de afdaling ingezet. De buien bleven nog steeds op afstand 

boven de bergen hangen en de dreiging was dermate afgenomen, dat we besloten om op een terras aan de 

haven een Mithos bier te drinken, met een prachtig uitzicht op de zee.  

 

Toen we terugkwamen in het hotel was het nog steeds droog, en enkelen van ons besloten een duik te 

nemen in de warme zee., Vlakbij het hotel bevindt zich een idyllische, beschut strandje, waar het goed 

zwemmen is. Enige nadeel is het zeegrasblad (Posidonia), dat aan je tenen blijft kleven. Toen wij al lang en 

breed aan het avondeten zaten brak de regen eindelijk los, maar wij zaten droog binnen. Ieder kreeg een 

prachtige vis voorgeschoteld en ook op deze laatste avond was het eten weer voortreffelijk. Alleen voor de 

vegetariërs was het enigszins karig. Na een zeer terecht dankwoordje voor onze reisleiding zijn we nog 

enige tijd aan het determineren geweest. De meeste van ons hebben vast de koffers gepakt, vanwege het 

vroege vertrek (7 uur) de volgende dag. 
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Vogellijst:  

Lidy van den Berg 

Nederlandse naam                 Wetenschappelijke naam. 

Gierzwaluw                                             Apus apus 

Blauwe reiger                                          Ardea cinerea 

Steenuil                                                  Athene noctua 

Putter                                                     Carduelis carduelis 

Cettiszanger                                            Cettia cetti 

Groenling                                                Chloris chloris 

Huiszwaluw                                             Delichon urbica 

Grauwe gors                                            Emberiza calandra 

Cirlgors                                                   Emberiza cirlus 

Bonte vliegenvanger                                  Ficedula hypoleuca 

Vink                                                        Fringilla coelebs 

Vlaamse gaai                                           Garulus glandarius 

Boerenzwaluw                                          Hirundo rustica 

Kalander leeuwerik                                   Melanocorypha calandra 

Blauwe rotslijster                                      Monticola solitarius 

Tapuit                                                      Oenanthe oenanthe 

Koolmees                                                Parus major 

Huismus                                                  Passer domesticus 

Zwarte roodstaart                                      Phoenicurus ochruros 

Roodborsttapuit                                        Saxicola torquata 

Europese kanarie                                      Serinus serinus 

Zwartkop                                                  Sylvia atricapilla 

Winterkoning                                            Troglodytus troglodytus 

Merel                                                       Turdus merula 

Zanglijster                                                Turdus phylomelos 

Hop                                                         Upupa epops 

Paddenstoelen: 

Atte van den Berg 

Er werd, vermoedelijk door het droge weer, slechts een drietal soorten paddenstoelen gevonden. 

Voor de indeling en naamgeving is “Het Overzicht van de paddestoelen in Nederland” gevolgd. 

Agaricales ( Plaatjeszwammen ) 

Coprinus disseminatus Zwerminktzwam  Zeer algemeen  Loofhoutstrooisel 

Paneolus fimiput          Geringde vlekplaat  Algemeen         Op ( muilezel- )mest  

Aphylloporales ( Plaatjesloze vlieszwammen ) 

Meruliopsis corium      Papierzwammetje.  Zeer algemeen  Op loofhouttak.. 

 

Literatuur 

Overzicht van de paddestoelen in Nederland, E.Arnolds, Th.W.Kuyper, M.E.Noordeloos. 

1995. Ned.Myc.Ver. Wijster. 
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Vlinders 

Hans Inberg 

 

Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam  op welke dagen gezien 

Kleine vuurvlinder  Lycaena phlaeas   1, 4 

Oranje luzernevlinder  Colias croceus    1, 2, 3b, 4, 6, 7 

Zuidelijke koninginnepage Papilio alexanor   1, 2, 3b, 4, 6, 7 

Roomvlekvlinder  Arctia villica    2, 3 

Oranjetipje   Anthocharis cardamines  1, 6 

Resedawitje   Pontia edusa    1, 4, 6 

Bruin zandoogje  Maniola jurtina    1, 2, 4, 7 

Distelvlinder   Vanessa cardui    2 

Koningspage   Iphiclides podalirius   2, 3b, 4, 7 

Cleopatra   Gonepterix cleopatra   2, 7 

Bloemenblauwtje  Glaucopsyche alexis   2, 4 

Rotsvlinder   Lasiommata maera   2 

Bont zandoogje   Pararge aegeria    3b, 4 

Bruin blauwtje   Aricia agestis    3b, 4 

Atalanta   Vanessa atalanta   3b, 4 

Argusvlinder   Lasiommata megera   3b, 4 

Groot geaderd witje  Aporia crataegi    3b, 4 

Groentje   Callophrys rubi    3b, 4 

Koninginnepage  Papilio machaon   4 

Bruine vuurvlinder  Lycaena tityrus    4 

Dikkopje   Ochlodes venatus   4 

Icarusblauwtje   Polyommatus icarus   4, 7 

Hooibeestje   Coenomympha pamphilus  7 

Blauwe ijsvogelvlinder  Limenitis reducta   7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reisverslag KNNV-reis Peloponnesos 2008 

 

Mossen: 

Margriet Bekking 

De lijst van gevonden mossoorten is niet lang. Het zijn meest kalkminnende en/of mediterrane soorten. 

Vooral het Boogtakmos (Scorpiurium circinnatum), met gekromde takjes,  was overal aanwezig. In de 

vochtige kloven was het groen van de mossen overheersend. Op de natte, beschaduwde rotsen zag je het 

bijna zwartgekleurde minuscule levermosje met de naam Kalkdennenappelmos (Southbya tophacea). Een 

opvallend mos is het Slakkenhuismos, dat als een slakkenhuisje ingerold op steen en boomvoeten van 

Olijfbomen te vinden is. 

Aloina aloides    Gewoon aloëmos   

Didymodon vinealis  Muurdubbeltandmos 

Encalypta streptocarpa  Groot klokhoedje 

Fissidens dubius v.mucr. Kalkvedermos 

Hypnum spec.   Klauwtjesmos spec. 

Homalothecium sericeum Gewoon zijdemos 

Leptodon smithii  Slakkenhuismos 

Pellia endiviifolia  Gekroesd plakkaatmos 

Plagiochasma rupestre   NL-naam niet bekend 

Plagiomnium undulatum Gerimpeld boogsterrenmos 

Pleurochaete squarrosa  Hakig kronkelbladmos 

Radula complanata  Schijfjesmos 

Reboulia hemisphaerica Schermlevermos 

Tortula muralis   Gewoon muurmos 

Scorpiurium circinnatum Boogtakmos 

Southbya tophacea  Kalkdennenappelmos 

Synthichia ruralis v.calcicola Duinsterretje 

Targionia hypophylla  Wiggemos 

 

Verantwoording en literatuur: 

Beknopte Mosflora, Siebel & During, 2006; 

Die Moos- und Farnpflanzen Europas, Frey & Frahm, 1995. 
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Planten: 
 

Verantwoording, literatuurlijst en route- en biotoopbeschrijving bij de 

plantenlijst 

  

De plantenlijst is als volgt tot stand gekomen. Als basis is de plantenlijst van Klaas van Dort en Margriet 

Bekking uit 2007 gebruikt. 

Van de plantensoorten, die in het veld op habitus herkend zijn, zijn de namen genoteerd. Vaak wordt ter 

controle nog in het veld naar details gekeken om kenmerken te checken. Bij twijfel wordt, wanneer daar 

tijd voor is, ter plekke gedetermineerd met behulp van (Strasser, Blamey e. d. (zie lit.).  

Bij twijfel wordt dat materiaal meegenomen.  Dezelfde avond wordt het meegenomen materiaal 

gedetermineerd. Meestal kan aan het meegebrachte materiaal een naam gegeven worden. Blijkt er 

onvoldoende of slecht materiaal meegenomen te zijn, dan wordt er geen naam genoteerd, maar wordt 

later opnieuw materiaal verzameld om tot een verantwoorde determinatie te komen. 

 

Wanneer een plantensoort onder verschillende wetenschappelijke namen bekend is, wordt als volgt 

gehandeld: komt de soort ook in Nederland voor en geldt hier een andere naam (Heukels), dan is de plant 

opgenomen met de naam zoals die in de Strasser staat. De wetenschappelijke naam uit Heukels wordt dan 

als 2
e
 naam vermeld.  

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

België en Luxemburg). De niet- officiële Nederlandse  namen komen uit Blamey en staan dan tussen 

haakjes.  

 

De getallen in de datakolom geven de datum of de data aan waarop de soort is gezien. De letter h achter de 

data geeft aan dat de plant als herbariummateriaal/bewijsmateriaal  is meegenomen door Ger van Zanen 

en in Nederland opnieuw is gedetermineerd of wegens tijdsgebrek zoals bij grassen pas later is 

gedetermineerd. 

  

Er is gekozen om elke dag die soorten te noteren, die een redelijke afspiegeling zijn van de vegetatie die op 

die dag waargenomen is door verschillende deelnemers. Er is niet getracht om alle dagen alle soorten te 

noteren. De plantenlijsten van Hans Inberg, Ger van Zanen en Annie Vos zijn tenslotte tot één geheel 

verwerkt.  

 

Om de gegevens overzichtelijk per soort te kunnen presenteren is bewust gekozen om de kolom met de 

‘familienamen’ niet op te nemen. De kolom ‘biotopen’ is door Hans Inberg en Annie Vos ingevuld. 

 

Atte van den Berg heeft de orchideeënlijst op zich genomen. 

Eerst volgt de plantenlijst met 436 soorten.  

 

De orchideeënlijst met 19 soorten is in een aparte tabel ondergebracht.  

 

Totaal hebben we 465 planten op 7 excursiedagen genoteerd. 
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Routebeschrijvingen:  

Een korte routebeschrijving is toegevoegd, zodat bij een eventuele volgende reis wellicht een meer gericht 

gebruik van de plantenlijst mogelijk is. 

Dag 1   =  28 apr.: tussen hotel Kalamitsi en Kardhamili, inclusief oud Kardamili. 

Dag 2  =   29 apr.: vanuit Kardhamili naar Aghia Sofia, via kloofje naar Petrovouni. 

Dag 3a = 30 apr : tussen Kalamata en Mistras: omgeving Artemisia, pas van circa 1300 meter, Langadakloof. 

Dag 3b = 30 apr.: Mistras. 

Dag 4 =  1 mei:  vanuit Kardhamili naar Petrovouni, Prastio en Kalamitsi. 

Dag 5 =  2 mei:  zuidelijke Mani: Limeni baai, Areopoli, Vathia, Poseidontempel nabij Kaap Tenaro. 

Dag 6 = 3 mei: strand bij Kardhamili, vervolgens over een muildierpad naar ruïne van kloosterP anaghia. 

Dag 7 = 4 mei: eerste kilometers van de Viroskloof, van Kardhamili tot halverwege de Likaki en Sotiros   

                           kloosters; vervolgens over een muildierenpad de kloof uit naar Oud- Kardhamili. 

Biotopen:    

b bos en hoogstruweel 

c uitsluitend cultuurplant; niet wild 

d dorp 

g grazige plekken, niet zijnde olijven of wegbermen 

k kloofbos 

m muren rotsen 

n natte plaatsen 

o olijven 

p phrygana 

pk pioniers kloofbodem 

r overig ruderaal 

s struweel 

v vochtige plaatsen 

w weg- en padranden 

z zee 

Geraadpleegde literatuur: 

1. Strasser, W. Pflanzen des Peloponnes (Süd-Griechenland) mit über 1900 Strichzeignungen;  

 vollständig berarbeitete und erweiterte Auflage 2001; Gantner Verlag, Liechtenstein, 2002.    

2. Polunin, O. Flowers of Greece . A field guide. Oxford University Press 1980. Paperback 1987. Reprinted 

1997.  

 3. Grey-Wilson, Chr. en M. Blamey  -  Wilde flora rond de Middellandse Zee; Schuyt & Co; Haarlem, 1998. 

4. Sfikas, G. Wild flowers of Crete; with 450 illustrations in colour. 1995, Anixi. 

5. Jahn, R. & P. Schonfelder. Exkursionsflora für Kreta, Verlag Eugen Ulmer, 1995. 

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

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

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

8.  a. Flora Hellenica (vol. 1)  Edited by Arne Strid (prof. univ. Copenhagen) and Kit Tan (research ass. 

Copenhagen + Edinburg) Koeltz Scientific Books    (set in Times Roman) D 6240 Köningstein / Federal 

Republic of Germany 1997. 

    b. (vol. 2) (Strid and Tan) ARG Gantner Verlag KG 2002  Koeltz Sc.Books. 

9.  Ewald Kajan: Pflanzen Griechenlands (Festland und Peloponnes) 

        IHW - Verlag 2003. 270 p. 
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Plantenlijst:  Annie Vos, Hans Inberg, Ger van Zanen. 

Latijnse naam Nederlandse naam data 
Globaal 
biotoop Noot 

Abies cephalonica (Griekse zilverspar) 3a,7 b,k   

Acanthus spinosus (Stekelige acanthus) 2,5,6 o   

Acer sempervirens   2,3b,4,6,7 s   

Adiantum capillus-veneris Venushaar 1,2,4,7 m,v,d,k 16 

Aegilops geniculata   2,4h,6 w   

Aethionema saxatile   7 kp   

Agave americana   6 c,d,z 10 

Allium cf sphaerocephalon Kogellook 2,4,7 o,w,p 8 

Allium roseum   7h     

Allium subhirsutum   1,2h,4,6,7 w   

Alyssum cf murale Muurschildzaad 2h,3b,7 m, pk   

Anagallis arvensis Rood guichelheil 2,4,6,7 w   

Anagallis arvensis ssp. coerulea Blauw guichelheil 2h,4h,6,7h w   

Anchusa azurea (=italica) Blauwe ossentong 3a w   

Andropogon distachyos   1,2,6 w   

Anemone pavonina (Pauwanemoon) 3a g   

Anogramma leptophylla   5h,7 k,v   

Anthemis spec.   1,2,3,4,5,6,7 r,g,o,w   

Anthyllis hermanniae   2h,4,5,6,7, s,p   

Anthyllis tetraphylla Blaaswondklaver 1h,2,6 w   

Anthyllis vulneraria ssp.praepropera Wondklaver (rood) 2,6 w,o   

Anthyllis vulneraria typica Wondklaver (geel) 3a,4 w,o   

Arabis glabra Torenkruid 7 o   

Arabis sagittata Pijlscheefkelk 3b b   

Arabis turrita Torenscheefkelk 7     

Arbutus andrachne (Griekse aardbeiboom) 3a,6 k,s   

Arbutus unedo       (Aardbeiboom) 7 s 12 

Aristolochia sempervirens   2,4 v,d   

Arum italicum Italiaanse aronskelk 1,2,4,7 w,s,k   

Arundo donax (Spaans riet) 1 d 10 

Asparagus acutifolius   1,2,4,6,7 s 11 

Asperula taygetea   6,7 m, pk   

Asphodelus aestivus   1,2,3,4,5,6,7 o,p,s,g,r   

Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel 2 k   

Asplenium trichomanes Steenbreekvaren 2h,4,7 k   

Astragalus hamosus   2 w   

Atractylis cancellata   4 w,o   

Avena spec.   2,4,5,6 o,p,g   

Ballota acetabulosa   5 d,w   

Ballota nigra Stinkende ballote  6 d   

Bellardia trixago (Bellardia) 4h o   

Bellis annua (Eenjarig madeliefje) 3a g   

Beta vulgaris maritima Strandbiet 6 z   

Biscutella didyma (Eenjarig brilkruid) 4 o   

Blackstonia perfoliata Zomerbitterling 2,4,6h,7 pk,w,z   

Borago officinalis Bernagie 1,2,4,6 d   

Bougainvillea glabra (Bougainville) 1,6 d,c 10 

Brachypodium sylvaticum Boskortsteel 7 b,k   

Briza maxima (Groot trilgras) 1,2h,3b,4,6,7 w,p,o,g   

Briza minor Klein trilgras 4 o   
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Bromus (=Anisantha) sterilis IJle  dravik 3,6     

Bromus madritensis   4h     

Brugmansia suaveolens   1 c,d 10 

Cakile maritima Zeeraket 6h z   

Calamintha incana   1     

Calamintha spec.(in Hk.Clinopodium)   1,2 d,r 40 

Calendula arvensis Akkergoudsbloem 3b r   

Calicotome villosa   2,4,6,7 s   

Campanula andrewsii hirsutula   1,2h,3b,4,6,7 m   

Campanula drabifolia + erinus   2,3b,4,7 w,r,m,k 23 

Campanula spatulata sprunerana   2,3b,4,7 w,g 23 

Capparis ovata   1 d,m 16 

Capparis spinosa (Kappertjesstruik) 1     

Carex cf distachya   7 w   

Carex cf distans Zilte zegge 7 w   

Carex cf flacca Zeegroene zegge 4a h w   

Carex extensa Kwelderzegge 7h     

Carex pendula Hangende zegge 7 k,v   

Carthamus lanatus Wollige saffloer 5,6 w,d   

Carum multiflorum   5 p   

Catapodium rigidum Stijf hardgras 6,7 z, pk   

Celtis australis (Europese netelboom) 3a,5 s,d   

Centaurea raphanina mixta   3b,5 r,p   

Centaurea solstitialis Zomercentaurie 5,6 p,r   

Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruid 2,4,6,7 w,o,z,pk 26 

Centaurium maritimum (Geel duizendguldenkruid) 4 o   

Centaurium tenuiflorum   4h     

Centranthus ruber Spoorbloem 2,3b,5,7 o, pk   

Cerastium cf. pumilum Steenhoornbloem 7 pk 23 

Ceratonia siliqua (Johannesbroodboom) 1,4,5,6,7 d,s,k,b 10,3 

Cercis siliquastrum (Judasboom) 2,3b,5,7 k,s,w   

Cerinthe retorta   1,5h d,w   

Ceterach officinarum Schubvaren 1,2,3h,4,7 m,k 16 

Cheilanthus fragrans 
(=pterioides,=maderensis) 

  

1,2,4,5 m 5,16 

Cheilanthus vellea (=catanensis)   1,2,4,5 m 5,16 

Chrysanthemum coronarium Gekroonde ganzenbloem 1,2,4,5h,6,7 w,r 24 

Chrysanthemum coronarium discolor   5 w   

Chrysanthemum segetum Gele ganzenbloem 3b,6 r   

Cichorium intybus Wilde cichorei 4,6 r,pk   

Cistus cf. creticus   4     

Cistus creticus   2     

Cistus incanus creticus   1,2,3,4,5,6,7 s,p 11 

Cistus salvifolius   5,6,7 p,s 23 

Clematis flammula (Scherpe clematis) 7 k   

Clematis vitalba Bosrank 3b,7 s, pk   

Colutea arborescens Europese blazenstruik 7 k   

Convolvulus althaeoides (Heemstbladige winde) 4,5,6,7 g,w   

Coronilla emerus Struikpaardenhoefklaver 2,4,6,7 s,k   

Coronilla scorpioides (Schorpioenkroonkruid) 2,3b,4,7 w,r   

Coronopus squamatus Grove varkenskers 6 z   

Cotinus coggygria Pruikenboom 3a,7 k,b   

Crepis cf. hellenica   3h     

Crepis rubra (Rood streepzaad) 1,2,4,6 w,o,g   

Crithmum maritimum Zeevenkel 5,6 z   
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Crucianella latifolia   1,2,4,5,6h,7h w,p   

Cruciata laevipes Kruisbladwalstro 3a g   

Cruciata pedemontanum   3a g   

Crupina crupinastrum   2,4,6 w   

Cupressus sempervirens (Italiaanse cipres) 2,4,7 s,b 10,2 

Cuscuta spec. cf epithymum Klein warkruid 2,4 o   

Cyclamen cf. graecum   3     

Cyclamen hederifolium Napolitaanse cyclamen 2     

Cyclamen repandum ssp. peloponessiacum   2,3a,4,7 k,b 25 

Cymbalaria microcalyx   3b m   

Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek 1,4,5 m 16 

Cynoglossum columnae   2,4h,7 w 11 

Cynosurus echinatus Stekelkamgras 6,7h p,z,w   

Dactylis glomerata Kropaar 4 o   

Daucus carota Wilde peen 2,4,5,7 o,r,w   

Daucus guttatus   6h     

Desmazeria marina (Hk.: Catapodium) Laksteeltje 6h z   

Dittrichia viscosa Kleverige alant 5,6 z   

Dorycnium hirsutum   1,2,4h,6,7 r,w   

Dryopteris villari pallida   7 k   

Ecballium elaterium (Springkomkommer) 5 d,w   

Echinops spec.   5 p   

Echium italicum   3a,5 r   

Echium plantagineum (Weegbree-slangenkruid) 1h,2,4,5h,6 r,w,o   

Ephedra distachya   1     

Ephedra fragilis campylopoda (syn. 
Foeminea) 

  
1,2,4 m 16 

Equisetum telmateia Reuzenpaardenstaart 7h v,k   

Erica arborea (Boomheide) 2,4,6,7 s 11 

Eriobotrya japonica (Japanse mispel) 1,6 d,c 10 

Erodium malacoides (Malve-reigersbek) 2,4,6 r,w   

Eryngium spec.   5 w   

Eucalyptus spec.   6 z,c 10 

Euphorbia acanthothamnos   3a,5 p,s   

Euphorbia characias s. Wulfenii   2,3b,4,5 s,p,w   

Euphorbia dendroides (Boomwolfsmelk) 1,2,4,5,6,7 s,p   

Euphorbia helioscopa Kroontjeskruid 3a,5 r   

Euphorbia peplus Tuinwolfsmelk 2 w   

Euphorbia rigida   2h,3ah,4,7 w   

Evax pygmaea   1,2h,4,7 w, pk   

Ferula communis (Tonderkervel) 3a,5 r,p   

Ficus carica Vijg 1,3a,4,5,7 d,s 10 

Filago pyramidata Spatelviltkruid 7 w   

Filago vulgaris eriocephala   1, 4h w 23 

Foeniculum vulgare Venkel 6 z,d 10 

Fraxinus ornus Pluim-es 3ab k,b   

Fumana arabica   4 s,w   

Fumana thymifolia (Tijmbladig zonneroosje) 2,4,7 s,w   

Fumaria capreolata Rankende duivekervel 1h,4,7 w,r   

Gagea graeca   2,3b,4,6,7 w,s,p   

Galactites tomentosa   1,2,4,6,7h r,w   

Galium aparine Kleefkruid 3     

Galium intricatum   4 w   

Galium lucidum Glanzige ooievaarsbek 2     

Galium melanantherum   4,7h w   
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Galium odoratum Lievevrouwebedsro 7h     

Genista acanthoclada   5,6,7 p   

Geranium brutium   2,4,6,7 w,r   

Geranium lucidum Glanzige ooievaarsbek 2,3b,4,7 r,s   

Geranium molle Zachte ooievaarsvek 3b g   

Geranium purpureum Klein robertskruid 1,4,6,7 r,z 6 

Geranium rotundifolium Ronde ooievaarsbek 1 d,w   

Gladiolus illyricus   7 w   

Globularia alypum (Struikkogelbloem) 6,7 p,w   

Gnaphalium luteo-album Bleekgele droogbloem 5h     

Hedera helix Klimop 2,3b,4,7 k,b   

Hedypnois cretica   6 z   

Helichrysum cf. italicum   5,6 p   

Helictotrichon convolutum   2h     

Heptaptera colladonioides   2,3b,4,5h,7 r,w   

Herniaria cf. hirsuta Behaard breukkruid 4,6 w   

Hippocrepis  comosa s.l. Paardenhoefklaver 3     

Hippocrepis cf. comosa Paardenhoefklaver 1,2     

Hippocrepis ciliata   4 o   

Hordeum murinum Kruipertje 5, 7h r,d   

Hordeum murinum s.l.   2h     

Hymenocarpus circinatus   3b r   

Hymenonema laconium   7 g   

Hyoscyamus albus Bilzekruid 3b,5 d,m   

Hyparrhenia hirta   2h,3b,4h,6,7h w,r,o   

Hypecoum imberbe    3a w   

Hypericum empetrifolium   2h,4,6h,7 s   

Hypericum perfoliatum   5h     

Hypericum vesiculosum   3b r   

Inula verbascifolia   7h g   

Iris germanica   3b c 41 

Juglans regia Okkernoot 2,7 b,d 10 

Juncus acutus   6 z   

Juncus cf. bufonius Greppelrus 7 w   

Juncus inflexus Zeegroene rus 3a w,v   

Juniperus foetidissima   3h     

Juniperus oxycedrys   7 b 27 

Knautia integrifolia         

Lactuca serriola Kompassla 2 r   

Lagoecia cuminoides   4 o   

Lagurus ovatus Hazenstaart 1,2h,4h,6,7 w,r,o   

Lamium bifidum   3b r   

Lamyropsis cynaroides   1,2,4,5,7 w,r   

Lantana camera (Lantana) 2 d,r 10 

Lapsana communis Akkerkool 2,6, w   

Lathyrus annuus   2,4,7 w,o   

Lathyrus aphaca Naakte lathyrus 2,4,7 w,o,s   

Lathyrus cf. sativus Zaailathyrus 6h     

Lathyrus digitatus   3a w   

Lathyrus laxiflora   3ah w   

Laurus nobilis cf. ? (nog onrijp) (Laurier) 4h     

Lavandula stoechas   5 p   

Lavatera cretica (Kretenzische lavatera) 2,4,6h r,d   

Legousia speculum-veneris Groot spiegelklokje 3b w   
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Limonium graecum   5 z   

Limonium spec.   6 z   

Linum  strictum + trigynum   1,2,3b,4,6,7 w,o,g 1 

Linum bienne ssp aroanicum (Tweejarig vlas) 4,6 o,w   

Linum pubescens   1,2h,3b,4,6,7 w,r,o   

Lithodora zahnii   2,7 s   

Lolium perenne Engels raaigras 4,6 o,z   

Lonicera implexa   6 s   

Lonicera spec.   1 c,d 29 

Lotus cf. corniculatus Gewone rolklaver 7 pk   

Lotus cytisoides (Bremhoornklaver) 5,6 z   

Lotus ornithopodioides   6 z   

Lunaria annua Tuinjudaspenning 3bh,7 r, pk   

Malabaila aurea   1,2,4,6,7 w,r   

Malabaila involucrate   2h     

Malcolmia bicolor + spec   1,2,3,4,5,6,7 w,o,p 28 

Malcolmia cf. maritima (of 
anders:M.flexuosa) 

(Zeeviolier) 
2     

Matthiola tricuspidata   5 p * 

Medicago arabica Gevlekte rupsklaver 2,3b,4 r   

Medicago disciformis   2,4h,6 w   

Medicago marina (Zeerupsklaver) 6 z   

Medicago orbicularis   1,2h,4h,6,7 w   

Medicago rugosa   2h     

Medicago spec.   1,2,3,4,5,6,7 w   

Melia azedarach (Kralenboom) 1,2,6 d 10 

Melilotus albus Witte honingklaver 3b,6 r,z   

Melilotus indicus   Kleine honigklaver 6 z   

Mentha spec.   4 w 43 

Mercurialis annua Tuinbingelkruid 1,4,5,7 d,w   

Micromeria graeca   2,3,4h,6,7 w   

Misopates orontium Akkerleeuwenbek 2,4,6 w   

Morus alba Witte moerbei 1,3b,5 c,d 10 

Muscari comosum Kuifhyacint 1,2,3a,4,7 r,s 25 

Mycelis muralis Muursla 7 ks   

Myrtus communis (Myrte) 7 k   

Nerium oleander (Oleander) 1,2,3a,6,7 pk,d,z   

Nicotiana glauca   5 d   

Nigella damascena Juffertje-in-het-groen 2h,4,6 o   

Notobasis syriaca   2,6 w,r   

Olea europea (Olijf) 2,4,6,7 s 19 

Onobrychis aequidentata   2,4,6 w,r,o   

Onobrychis caput-galli   2h,4,6 w,r,o   

Ononis mitissima   6 w   

Ononis pubescens   1,2,4,6,7 w   

Ononis pusilla Dwergstalkruid 7 pk   

Ononis reclinata   4,6 w   

Ononis viscosa brevifolia   4     

Onopordum cf. tauricum   5     

Onopordum illyricum (Illyrische wegdistel) 5 p   

Onosma frutescens   2,3b,5 k,r   

Onosma graecum   3, 5 p   

Opuntia ficus-indica (Woestijnvijg) 1,2,5 d 10 

Orlaya kochii   2,3b,4,7 r,w   

Ornithogalum cf. nutans Knikkende vogelmelk 3     
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Ornithogalum collinum + cf.umbellatum   3a w   

Ornithogalum gussonii   3b m   

Ornithogalum narbonense   1,4,6h,7 d,r   

Orobanche crenata   3ah     

Orobanche pubescens   2,7 s   

Orobanche ramosa  Hennepvreter 2,4,7 s,b 9 

Osyris alba   6h w,s   

Oxalis pes caprae (Gele klaverzuring) 1,6 d   

Pallenis spinosa (Stekelig sterrenoogje) 1,2,4,7 w   

Papaver apulum   3b r   

Papaver cf. dubium Bleke klaproos 1     

Papaver rhoeas Grote klaproos 3b,6 r   

Parentucellia latifolia   3a w   

Parentucellia viscosa Kleverige ogentroost 3h, 4,6 w,z   

Parietaria cretica   3h     

Parietaria judaica Klein glaskruid 1,2,3b,4,6,7 m 11 

Parietaria officinalis Groot glaskruid 1,2,3b,4,6,7 d,m,v 11 

Petrorhagia glumacea   1h,2,4,5,6,7 o,r   

Petrorhagia saxifraga   5h     

Phagnalon rupestre ssp. Graecum (Rotsstrobloem) 1,2,4,6 w,r,m   

Phillyrea latifolia (Breedbladige steenlinde) 2,3,4,6,7 s   

Phlomis fruticosa (Geel brandkruid) 1,2,3b,4,5,7 p,r,o   

Picnomon acarna   5 p   

Pimpinella saxifraga (laconica)   2     

Pinus nigra pallasiana   3a,7 b   

Pistacia lentiscus Mastiekboom 1,2,3b,4,6,7 s   

Pistacia terebinthus (Terpetijnboom) 2,4,7 s,b   

Pittosporum tobira   1,6 d,c 10 

Plantago afra   1,6,7 w 11 

Plantago bellardi   1, 4h w   

Plantago coronopus Hertshoornweegbree 1,4 o,w   

Plantago coronopus (cf. ssp. maritima)   2     

Plantago lagopus (Hazenpootweegbree) 1,2,3b,4,6,7 w,r,o   

Platanus orientalis Oosterse plataan 3a k   

Plumbago auriculata (Kaaps loodkruid) 2 c,d 10 

Poa bulbosa Knolbeemdgras 3b m   

Polygala monspeliaca   7 pk   

Polygala myrtifolia   1 c,d 10 

Polypodium cambricum   2 s   

Posidonia oceanica   4 z 3 

Prunella laciniata Witte brunel 7 s   

Psoralea bituminosa (Pekklaver) 1h,2,3,4,5,6,7 w,pk   

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 3a,7 b,k   

Pteris vittata   7 kv   

Ptilostemon chamaepeuce   1,6 s,w   

Ptilostemon stellatus   4,6 w   

Pulicaria cf odora   7 o   

Punica granatum Granaatappel 1,5 c,d 10 

Quercus coccifera Hulsteik 2,4,6,7 s   

Quercus ilex Steeneik 2,4,6,7 b 20 

Quercus pubescens Donzige eik 2,5,7 s,b,o   

Ranunculus muricatus   2,4 d,v   

Ranunculus velutinus   4,7 w,r,pk   

Raphanus raphanistrum Knopherik 6 d   
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Rapistrum rugosum Bolletjesraket 4,5,6 r   

Reseda alba Witte reseda 5h w,p   

Rhagadiolus stellatus   2 w   

Rhamnus alaternus (Groenblijvende 
wegedoorn) 7 s   

Rhamnus lycioides oleoides   2 s   

Ricinus communis Wonderboom 1 r,d,c 10 

Robinia pseudoacacia Robinia 1 d,c 10 

Rubia peregrina   2,4,6,7 s,k   

Rumex bucephalophorus   4,6 o   

Rumex cf conglomeratus Kluwenzuring 2,4 d,v   

Ruscus aculeatus (Muizedoorn) 2,7 k   

Ruta chalepensis   3b m   

Salvia peloponnessiacum   7 g 7 

Salvia triloba   2,4h,6,7 o,s,r,w   

Samolus valerandi Waterpunge 7 k,v   

Sanguisorba minor Kleine pimpernel 3b,7 r,pk   

Sarcopoterium spinosum   1,2,4h,5,6,7 p,s   

Satureja thymbra   5h,6,7 p   

Saxifraga chrysosplenifolia   2,3a,4,6,7 k 25 

Saxifraga tridactylites Kandelaartje 3b m   

Scabiosa argentea   2,4,5h,6,7 w,o,r   

Scaligeria napiformis   2,4 r,v,m 16 

Schoenus nigricans Knopbies 1     

Scilla bifolia Vroege sterhyacint 7h     

Scorpiurus muricatus (Schorpioenstaart) 1,4,6h,7 w   

Scorzonera crocifolius   4,6 w,s   

Scrophularia canina bicolor   4,6 r   

Scrophularia heterophylla   2,4,5h,6,7 m 16 

Scrophularia peregrina   1,4,6 d,r   

Scutellaria columnae (Trosglidkruid) 6,7 w   

Scutellaria rupestris   6h     

Securigera securidaca   1,4,6,7 w,z 14 

Sedum cf. annuum   6 p   

Sedum cf. caespitosum   2h,3h     

Sedum cf. laconicum   1,3b,4,7 m 15 

Sedum cf. ochroleucum   2,4,6 m,w   

Sedum hispanicum   4,6 p   

Sedum rubens Rood vetkruid 5 p   

Selaginella denticulata   1,2,3,4,6,7 s,b   

Senecio vernalis Oostelijk kruiskruid 3b r   

Sherardia arvensis Blauw walstro 5,7 p,w,pk   

Sideritus curvidens   2,4h,5,6,7 o,w,r,p   

Silene colorata   2,3a w,r 17 

Silene integripetala   2,7h pk,w   

Silene italica   6 z,r 21 

Silene sedoides   6 z   

Silene vulgaris Blaassilene 1,3b,6,7 r,d,z,pk   

Silybum marianum Mariadistel 1,4,5,6,7 r,w   

Sisymbrium officinale Gewone raket 1,2,3b,4,5,7 o,r,w   

Smilax aspera (Steekwinde) 1,2,3b,4,6,7 s   

Smyrnium olusatrum Zwartmoeskervel 5 d,r   

Smyrnium orphanidis   5 d,r   

Smyrnium perfoliatum Doorwaskervel 5     

Smyrnium rotundifolium   7 g,o   
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Sonchus arvensis (cf. var. maritimus)   1     

Sonchus asper Gekroesde melkdistel 6 d   

Sonchus tenerrimus cf (Zachte melkdistel) 1,6 w   

Spartium junceum (Spaanse brem) 3a,4,7 w,pk   

Spergularia rubra Rode schijnspurrie 6 z   

Sporolobus pungens   4,6 o,w,r   

Stachys candida   2,3ab,4,7 w,r,p   

Stachys obliqua   1 m 16 

Stachys recta Bergandoorn 1     

Stachys spinulosa   1h,2,4,6,7 r,s,w   

Steptorhamphus tuberosus   5 p   

Stipa capensis   2 w,r   

Tamarix spec.   6 z,c 10 

Tamus communis  (cretica) (Spekwortel) 4,7h s,k   

Tetragonolobus purpureus (Rode hauwklaver) 5 g,w   

Teucrium divaricatum   5 p   

Teucrium flavum (Gele gamander) 6,7 w,pk   

Teucrium polium capitatum   1h,2,4,6,7 o,w   

Thalictrum orientale   2,4 k   

Thymus (=Coridothymus) capitatus   5,6,7 p   

Tordylium apulum   2,4,6 r,w,o   

Torilis arvensis purpurea   6 z   

Torilis nodosa Knopig doornzaad 1,2,4,6 w,r   

Tragopogon hybridum   2,3a,4,6 w,r 30 

Tragopogon porrifolius Paarse morgenster 1,2,3ab,4,6,7 w,r 30 

Trifolium angustifolium   1,2h,3b,4,6,7 w,p,r,o   

Trifolium arvense Hazenpootje 5 p   

Trifolium aurantiacum   1h     

Trifolium boissieri   1,2h,3b,4,5,7 w,r,o   

Trifolium campestre Liggende klaver 1,2,4,6 r,o,w   

Trifolium fragiferum Aardbeiklaver 2,4,7 w   

Trifolium scabrum Ruwe klaver 5,6 w   

Trifolium speciosum   4 o   

Trifolium stellatum (Sterklaver) 1,2,3b,4,6,7 w,p,r,o   

Trifolium tomentosum (Viltige klaver) 3b w   

Trigonella balansae   2,4,6 w,r 11 

Trigonella graeca   5 d   

Tyrimnus leucographus   2,5,6 w   

Umbilicus horizontalis (Venusnavel) 1,2,3b,4,7 m 16 

Umbilicus rupestris (Rotsnavelkruid) 1,2,4 m 16 

Uriginea maritima (Zeeui) 2 p,s 47 

Urtica dioica Grote brandnetel 3b r   

Urtica membranacea   1,2,4 r   

Urtica pilulifera   1,4 r   

Urtica urens Kleine brandnetel 3b r   

Valantia hispida   2,4,6 w   

Valeriana spec.   3a b 18 

Verbascum blattaria Mottenkruid 7h pk   

Verbascum sinuatum   4,5,6 w   

Verbascum spec.   5 w   

Verbena officinalis cf IJzerhard 4 w 32 

Veronica cf. teucrium Brede ereprijs 3a b   

Veronica cymballaria   5h,6 w   

Veronica hederifolia Klimopereprijs 1     

Vicia benghalensis   2,7 w,r   
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Vicia melanops   3ah w   

Vicia tetrasperma Vierzadige wikke 7 s   

Vicia villosa Bonte wikke 3ah w   

Vitex agnus-castus (Kuisheidsstruik) 2,4,6,7 d,z,pk   

Vitis vinifera Wijnstok 7 k   

Vulpia cf. fasciculata Dicht langbaardgras 6 z   

Xanthium italicum Late stekelnoot 6 z   

Opgesteld door Annie Vos,  21 juli 2008 

Noten:  (Hans Inberg en Annie Vos)  

1 

Niet met zekerheid op naam gebracht. Onze planten hebben kleine bloemen (<6 mm kroon), 

getand blad en soms een stijve bloeiwijze, soms een losse. Trigynum heeft ook kleine bloemen, 

maar een ongetand blad en altijd een losse bloeiwijze. Strictum heeft grotere bloemen (6-12 

mm kroon), wel een getand blad, en, afhankelijk van de ondersoort, een stijve of een losse 

bloeiwijze. 

3 Drijvend op strandje nabij hotel Kalamitsi. 

5 

Er komen twee soorten voor. De gebruikte boeken hanteren verschillende naamgeving. De kale 

soort is C. fragrans=pteridoides=maderensis; De behaarde soort is C. vellea=catanensis.  

6 Deels (met name op het strand en in de kloof) waarschijnlijk G. robertianum. 

7 

In knop. Van verbenaca onderscheiden vanwege grote aantal bloemen per krans en vanwege 

de bladvorm, op grond van de tekeningen in Strasser. 

8 Mogelijk gomphrenoides. 

10 In cultuur in het dorp Kardhamili. 

11 Niet consequent gecheckt op andere soorten. 

12 Gedetermineerd op basis van de hangende trossen en de lichtere stam. 

13 Op dag 6 zijn tevens witte exemplaren gevonden. 

14 Op het strand zijn enorm grote exemplaren gevonden. 

15 De vetkruiden op de muren zijn niet allemaal met zekerheid op naam gebracht. 

16 Op muren in Kardhamili. 

17 Massaal in afgebrand bos. 

18 Groot, wit bloeiend, lijkt op V. officinalis, maar die staat niet in Strasser. 

19 Wild of verwilderd? Niet gecheckt op kenmerken van forma sylvestris. 

21 Zowel zeer grote als zeer kleine exemplaren. 

24 Af en toe var. discolor. 

25 Alleen (veel) bloeiend op dag 3. 

27 Slechts twee, boomvormige, exemplaren gezien! 

28 Niet met zekerheid op naam gebracht. 

29 Als periclymenum, maar altijd groen; geen vergroeid blad 

30 Er bestaan intermediaire vormen; T. crocifolius heb ik niet gezien. 

31 Waarschijnlijk deels wild. 

32 Uitsluitend vegetatief. 

40 

Zeer waarschijnlijk C. menthifolium; staat niet in Strasser, C. incana en C. grandiflora is het niet 

en C. nepeta heeft kleinere blaadjes en bloemen dan onze plant. Vandaar: C. spec. 

41 Bij een kapel in Mistras;  I. germanica  staat niet in Strasser 

43 Annie heeft er thee van getrokken 's middags;  geconsumeerd i.p.v. gedetermineerd  

47 vegetatief 
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verwijderd: noten 2, 4, 9, 20, 23, 26, 33 t/m 38, 42, 44 t/m 46 

 

Orchideeënlijst:  

Atte van der Berg 

Datum 

Naam Ondersoort Synoniem 
29-
apr 

30-
apr 

1-
mei 

2-
mei 

3-
mei 

4-
mei 

Aceras 
anthropophorum       x         

Anacamptis 
pyramidalis       x x   x x 

Barlia robertiana       x x       

Limodorum abortivum     x   x       

Listera ovata       x         

Ophrys apifera     x         x 

Ophrys ferrum-
equinum         x       

Ophrys fusca fusca   x   x       

Ophrys lutea phryganae O.phryganae   x x     x 

Ophrys mammosa                 

Ophrys oestrifera oestrifera O.cornuta x x x   x x 

Orchis coriophora fragrans   x   x x x x 

Orchis italica     x   x     x 

Orchis provincialis       x         

Orchis quadripunctata       x         

Serapias bergonii         x   x x 

Serapias orientalis moreana       x     x 

Serapias parviflora         x   x   

Serapias vomeracea longipetala   x     x     

 

Geraadpleegde literatuur Orchideeën:  

De namen zijn volgens : Kompendium der Europäischen Orchideen. van C.A.J. 

Kreutz. Dit is momenteel het beste boek v.w.b. de naamgeving. De naamgeving in 

Baumann, Künkele en Lorenz komt hiermee overeen. Onder synoniemen staat de 

naam volgens Delforge. Deze werd meestal tijdens de wandelingen gebruikt. 

1.Kreutz, C.A.J. Kompendium der Europäischen Orchideen. Kerkrade, 2004 

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

3.Delforge, P. Guide des Orchidées d’Europe, d’Afrique du Nord et du Proche-

Orient.  

4. Delachaux et Niestlé S.A. Lausanne, 2001. 

 


