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RESEDAGBOK Kreta 11 – 18 april 2015
INLEDNING
Svenska Botaniska Föreningen anordnade tillsammans med AviFauna en resa till Kreta den 11 – 18 april 2015.
Det var den första av tre botanikresor under året till olika resmål i Europa. Resans sammanfattas här i en kort
resumé med dagboksanteckningar förda av olika deltagare i gruppen. Deltagarna har också bidragit med bilder.
Sammanställningen av resedagboken har gjorts av Caroline Edelstam, reseledare.

Lördag den 11 april. Ankomst Chania
Redan på flygplatsen i Köpenhamn samlades vi för
gemensam avfärd till Kreta, 15 förväntansfulla
resenärer och undertecknad reseledare. Vid ankomsten till flygplatsen på Akrotiri-halvön strax
utanför Chania väntade bussen med chaufför
Pantelis på oss. Utmed vägen in mot Chania blommade jättestinkflokan Ferula communis i gult och i
bakgrunden höjde sig snöklädda bergstoppar högt
över det blåskimrande havet.
Det hade hunnit bli mörkt när vi checkade in på
hotellet i Platanias. Några gick ut och åt en sen
middag medan andra vilade ut på sina hotellrum.
Det var ingen vanlig lördagskväll på Kreta, vi
hade kommit mitt i den grekisk-ortodoxa påsken
och påskaftonsfirandet pågick som bäst. Vid
midnatt, när påskmässan avslutats, avfyrades
fyrverkerier utanför kyrkan i byn.

Söndag den 12 april. Sirikari – Polyrinia
Eva och Christer: Efter en sval natt i ett hotell som
just öppnat vaknade vi till en kristallklar vårmorgon. Utsikten mot Lefka Ori (Vita bergen)
påminde oss om vintern som vi just lämnat därhemma, men som gjort en visit på Kreta den gångna
veckan.
Påskdagsmorgon i Grekland – och ändå lyckades
vi göra inköp för lunchen på morgonen även om
brödleveransen var något fördröjd.
Med bussen for vi utmed Kretas nordkust västerut.
På vägen mot startpunkten Sirikari upptäcktes bl.a.
Indiskt pärlträd, Melia azedarach, som initialt
vållade vissa namnproblem. Trädet kommer
ursprungligen från sydöstra Asien, men odlas
ibland i Sydeuropa utmed vägar och som prydnadsträd i parker. Efter en färd genom ett frodigt och
grönt landskap nådde vi den lilla kyrkan på höjden
strax utanför byn Sirikari. Matsäcken fördelades i
våra ryggsäckar medan de första markkrypande
växterna examinerades; Tordylium, taggpimpinell
och lackört.
Efter några meters vandring i olivlunden fann vi
den första orkidén, ögonnycklar, helt nära den lilla
vita endemiska Cyclamen creticum. Strax därpå dök
vår första Ophrys upp, Ophrys sphegodes, spindelofrys. Så här i början på en resa stöte vi på en strid
ström av nya arter. Nästa var ännu en endem, nämligen Valeriana asarifolia.

Ophrys creberrima, endem för Kreta, såg vi redan
första dagen (Ophrys fusca ssp. creberrima). Foto:
Tomas Hallingbäck
Magnifika medelhavstörel kantade vår stig medan
vi fyllde på artlistan med biskopsstav, flenört och
ett antal ytterligare ex. av ophrys. En intensivt blå
Anagallis gav upphov till associationen med rödmire; denna lilla blomma som ”Röda nejlikan”
(The Scarlet Pimpernel) undertecknade sina
meddelanden med. (Anm. Rödmire, Anagallis
arvensis, kan ha antingen röda eller blå blommor.)
Efter en vandring på ganska steniga stigar var det
härligt att få slå sig ner och duka fram lunchen vid
vattendraget längst ner i ravinen. En grekisk sallad
komponerades på våra tallrikar medan cettisångare
och gärdsmyg stod för sången, den röda citronfjärilen Cleopatra virvlade gäckande förbi och högt
över oss svävade gåsgamarna!
Efter en stunds vila kunde vi återuppta vandringen
och såg ändå fler arter. En späd men synnerligen
färgstark Linaria (L. pelisseriana) imponerade,
liksom den ansenliga majbaggen som kröp omkring
vid blåsgetväpplingen.
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När vi närmade oss Omalos-platån dominerade tall
och äkta cypress alltmer. Blåtrasten sjöng och gåsgam seglade över en närliggande topp när vi gjorde
ett fotostopp strax före platån (ca 1100 m.ö.h.)

Stigen genom ravinen ovanför Polyrinia. Foto:
Tomas Hallingbäck
Framåt eftermiddagen lämnade vi stigarna i
ravinen för att avsluta vandringen på vägar upp mot
byn Polyrinia där bussen skulle möta oss. Naturligtvis kantades även den sista biten asfalterad väg
av en fin skara arter. Och vad kan väl vara mer
lämpligt i denna miljö än asfaltblomma Bituminaria
bituminosa. En hålrotsfjäril av Kretensisk ras kunde
också föras till artlistan.
Slutligen nådde vi målet, byn Polyrinia, bland
arkeologer känd för sina intressanta antika lämningar högre upp på kullen. Gruppens intresse riktades dock mot byns kafé där det serverades drycker
av allehanda slag samt speciella påskkakor. Efter
summering av dagens skörd kunde en grupp nöjda
vandrare slå sig ner i bussen för transport hem till
hotellet.
Dagens resultat blev ca 70 (80) arter varav 9 orkidéer. Till det kan läggas en lång rad fåglar och
fjärilar. En helt sagolik inledning på resan.

Åsa på Omalos-platån med för årstiden ovanligt
mycket snö. Foto: Caroline Edelstam
Vi fick försiktigt forcera ett stängsel innan vi kom
i närkontakt med fälten av anemoner i olika färger
och vildtulpaner i knopp. Efter mycket fotograferande av alla blommor, men även av en trädlärka
som sjöng och exponerade sig högst upp i ett
mandelbladspäronträd (Pyrus amygdaliformis),
fortsatte vi mot Xyloscala. Där finns entrén till
Samariaravinen som öppnas för vandring senare
under våren. I en för årstiden ovanligt snörika
omgivning intog vi vår pick-nick som Caroline
komponerat som en grekisk sallad. Busschauffören
Pantelis bidrog med påskbröd och kakor som hans
mamma bakat.
Mätta och belåtna fortsatte vi sedan mot några små
källvattensjöar längre västerut på platån. Åsa hittade en jättesöt lövgroda som villigt lät sig fotograferas. Braxengräs studerades och de vita mattorna av blommande Bulbocodium (som felaktigt
togs för en krokus) fotogaferades också. Underarten
av svalört, som på Kreta har större blommor,
beundrades liksom fårflocken med de små lammen
som ville göra vår bekantskap. Innan vi for vidare
observerades vanlig stenskvätta.

Måndag 13 april. Omalos-platån.
Leif: Vi startade dagens tur mot Vita bergen täckta
med några dagar gammal snö via Chania och den
före detta bevattningsdammen vid Agia. Tornseglade passerade ovanför våra huvuden, solen
strålade från en klarblå himmel och det var vindstilla. Vi passerade genom små kretensiska byar och
många apelsinlundar, innan vi kom fram till
dammen. Sothönor, rörsångare och smådopping
observerades genast. En rallhäger gömde sig i
vassen men kom snart fram. Alpseglare, en
rostgumpsvala, grönfink och flera sångare underhöll oss. Judasträden stod i full blom med sina
vackert rosalila blomklasar. Vi såg gotlandsag ute i
dammen och spanskrör i strandkanten. Ett tiotal
blommandes kala satyrnycklar upptäcktes en bit
bort på kanten till dammen. Avslutningsvis tittade
någrakaspiska bäcksköldpaddor upp ovanför vattenytan.
Färden fortsatte genom byar och olivlundar. Dessa
försvann dock när vi passerade byn Lakki, ca 900
m.ö.h. och vyerna öppnade sig. Hårt beskurna
mullbärsträd kantade vägen genom byn.

Lövgroda. Foto: Tomas Hallingbäck
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Utsikten var vidunderlig även mot Kretas södra
sida när vi startade färden tillbaka. På vägen ner
mot nordkusten passerade vi kastanjelundar och
macchia med klipprosor, trädljung och smultronträd. Vid vägkanten i ett skyddat läge stannade vi
vid ett litet vattenfall och en av de få växtplatserna
på Kreta för den stora ormbunken Woodwardia. I
vägkanten hittades också många andra spännande
växter som den vackert blåvioletta vialen Lathyrus
laxiflora och den gula vickern Vicia hybrida.
Avocadoträden var i full blom när vi åter nådde
bebygda trakter och ett café var öppet trots att det
var annandag påsk. Caféet låg i den lilla byn Nteres,
stolar och bord stod uppställda under skuggande
plataner alldeles intill ett porlande vattendrag.
Grekiskt kaffe testades (varje kopp tillagas separat
av finmalet kokkaffe). Forsärla, blåmesar och grå
flugsnappare sågs. Brun glada och tornfalk passerade oss medan vi satt i bussen på väg tillbaka till
Platanias.

Förmiddagen tillbringades på stranden nedanför
parkeringen vid Falasarna Beach Hotel. Vi tittade
på strandlevande växter som marviol Cakile
maritima, lövkojan Matthiola tricuspidata,
strandlusern Medicago marina och många fler
inklusive
pärlhyacintendemen
Muscari
spreitzenhoferi. Riktigt spännande blev det när vi
kom till ett fuktigare parti längre upp mot land. Här
hittade vi bl.a. flera Ophrysarter, en gulblommig
arun Centaurium maritimum och den endemiska
Solenopsis minuta ssp annua, och en liten
irissläkting, som dock ännu bara var i knopp.
Vi gick tillbaka till bussen för att plocka fram
lunchen, som intogs under en tamarisk på stranden
nedanför. Den blårutiga duken slogs upp och
dagens grekiska salladspicknick dukades fram.
Sandmorot Pseudorlaya pumila och den stjälklösa
klinten Centaurea pumilio blommade strax intill.
Tid för bad, lunch och vidare utforskande av
strandvegetationen i egen takt, innan det blev dags
för återfärd till Platanias och, för de som önskade,
vidare in till Chania.
Precis innan vi skulle åka uppmärksammade AnnChristin en blommande Gynandriris monophylla
som blir flitigt avfotograferad.

Tisdag den 14 april. Falasarna.
Anders: Dagen började med att några i gruppen
hittade en ny växt alldeles vid parkeringen till
hotellet. Det visar sig vara en Asteriscus maritimus
(ganska lik den betydligt vanligare taggkragen,
Asteriscus spinosa). Reseledaren hade köpt
picknick-mat till lunchen men glömt tomaterna.
Efter ett kort stopp i Kissamos var även dessa
inhandlade.
Dagens tur gick till sandstranden vid Falasarna på
Kretas nordvästkust. När vi hade passerat byn
Platanos och kommit runt backkrönet öppnade sig
en mäktig vy över bukten och de många växthusen
med tomat- och gurkodlingar på slätten.

Gynandriris monophylla. Foto: Tomas Hallingbäck
Caroline: De som fortsatte till Chania började
med att besöka en bokhandel där de sista
exemplaren av den mycket användbara bildfloran
Wild flowers of Crete inhandlades tillsammans med
en orkidéflora och några kartor. Efter en kaffe-ochglass-paus på den öppna platsen framför
domkyrkan gick vi ner till den venetianska hamnen.
Och se, där på en gammal mur blommade den i all
sin prakt, Petromarula pinnata, monotyp och
endem, enda arten i sitt släkte! Vilken sevärdhet!

Praktofrys, Ophrys tenthredinifera, med ovanligt
mörk läpp . Foto: Tomas Hallingbäck
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Hårt nedbetade kermesekar Quercus coccifera,
den vintergröna eken med styva, mörkgröna,
taggiga blad, stod spridda likt små bonsai-träd
utmed stigen. En och annan kermesek hade dock
klarat sig från avbetningen och utvecklats till stora,
kraftiga träd med vida kronor. I skuggan under en
av dessa trädjättar dukades picknicken upp.
Lunchen avnjöts med utsikt över branta örtrika
sluttningar med spridda cypresser och den klarblå
himlen ovanför. Trots att det var mitt på dagen
hördes en dvärguv hoa.
Vandringen ner genom ravinen fortsatte. Ravinen
var mycket vacker, smalnade tidvis av, blev mycket
djup och smal, allt låg i skugga förutom om man
tittade högt upp, där solen kom åt.

Petromarula pinnata (familjen Campanulaceae).
Foto: Caroline Edelstam

Onsdagen den 15 april. Imbrosravinen.
Caroline, med hjälp Ann-Christins anteckningar:
Vi lämnade Platanias och körde österut på den
snabba kustvägen, delvis kantad av Robinia, falsk
acacia (som är införd och förvildad). Snart tog vi av
mot söder och fortsatte uppför slingrande
bergsvägar till Askifou-platån. Fotostopp i passet,
där vi såg ut över den uppodlade högplatån och
noterade blåtrast, två gåsgamar och en stenskvätta.
Strax efter byn Imbros lämnade vi bussen och
började vandringen ner mot sydkusten. Till en
början följde vi en mindre grusväg med bekanta
arter som murgrönsveronika och knölsmörblomma i
vägkanten. En kornsparv hördes gnissla överst i en
buske, i en annan visade svarthakad buskskvätta
upp sig. Efter någon kilometer nådde vi entréstugan
till ravinen där en avgift betalades för gruppen.
Promenaden fortsatte utför, ravinen smalnade av
allt mer med lodräta väggar som höjde sig rakt
ovanför oss. På de branta klippväggarna växte
många endemer, en del direkt ur någon klippskreva.
Stigen, som ibland var både stenig och med stora
klippblock att kliva runtom eller över, kantades av
arter som den stjälklösa klövern Trifolium uniflorum och den rödaktiga oxhuvudssyran. Ett par olika
ophrysarter (flugblomster) noterades också.
Den kretensiska lönnen Acer sempervirens höll på
att spricka ut och skimrade i motljuset i ljust gulgröna nyanser. På ett ställe kunde vi se hur lönnen,
som vanligen är lövfällande, också kunde vara
vintergrön. De läderartade små treflikiga bladen satt
ännu kvar samtidigt som blomningen just hade
börjat.

Ravinen smalnar av allt mer. Foto: Caroline
Edelstam
Bland endemerna på de branta klippväggarna utmärkte sig bl.a. det gula trädlinet, Linum arborea
och det spektakulära kungsljuset Verbascum
arcturus. Vi betraktade den likt lianer nedhängande,
mörkt gröna Ephedra foemina, som tillhör en urgammal grupp av nakenfröiga växter och närmast
kan liknas vid ett levande fossil.
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efter kall dryck på ett kafé vid vandringens slut. De
som kom på sluttampen belönades med en utslagen
drakkkalla Dracunculus vulgaris.

Linum arboreum, trädlin. Foto: Caroline Edelstam
Anders gjorde ett intressant fynd av en törel
Euphorbia sultan-hassei, som är endem för Kreta
och skiljer sig från den snarlika E. dendroides
genom att ha vårtiga frukter och inte släta. Alldeles
intill växte Sanguisorba cretica, ännu en endem.

Ricotia cretica (endem) växer bland stenarna i
ravinens mynning. Foto: Caroline Edelstam
Efter en stunds vila på kaféet körde vi vidare
utmed Kretas branta sydkust. Ett par biätare sågs
från bussen. Snart kunde vi se den lilla byn Plakias
nedanför oss, med den vidträckta sandstranden
kantad av tamarisker. Här skulle vi bo i tre nätter.
På hotellet hade vi förväxlats med en annan grupp
och fick vänta innan vi äntligen kunde få våra rum.
Slutligen var det bara att gå och ta för sig av den
goda grekiska buffén som stod framdukad. En lång
men alltigenom lyckad dag.

Torsdag den 16 april. Gious Kambos
Åsa: Vilken orkidédag! Inte mindre än 23 olika
arter skulle det bli under dagens lopp. Men först en
kort resumé.
Vi åkte på morgonen från Plakias och gjorde ett
fågelspanarstopp i Kortaliotikò-ravinen (klippduva
och alpkråka) innan vi fortsatte med bussen upp
mot den lilla bergsbyn Spili och tog av mot
Yerakari. Väl framme vid orkidékullarna på högslätten Gious Kambos, fick vi gå över en liten bäck
på en tjock trädstam för att komma till den första
kullen. Sedan började det, orkidé efter orkidé
hittades! Man fick hela tiden se efter var man satte
fötterna. Kretanycklar Orchis boryi, fåblommiga
gullvivenycklar Orchis pauciflora, smyckeofrys,
Ophrys episcopalis och skorpionofrys Ophrys
heldreichii för att nämna några.
Vi tittade också på en brun ofrys av fusca-typ som
sedan visade sig vara Ophrus creberrima, endem
för Kreta. Högt uppe på den steniga kullen fann vi
blommande vildtulpan Tulipa saxatilis. För någon
av deltagarna var denna och Tulipa doerfleri (vi såg
ett blommande exemplar just när vi steg av bussen)
orsaken till anmälan till resan.
Vi fick lite egen tid att titta runt. Själv strosade jag
upp och ner och lyckades hitta en svingelgräsfjäril!
Att dessutom lyckas få den på bild var ett plus.
Efter den första orkidékullen fortsatte vi att titta på
växter på andra sidan vägen. Där fann vi den
vackert rödlila paradnyckeln Orchis laxiflora. Vi

Anders med den sällsynta töreln Euphorbia sultanhassei. Foto: Caroline Edelstam
Det blev många nya arter under dagen. Fåglar som
blåtrast och klippduva noterades. Mitt på en brant
hög bergssida rörde sig en get, svårt att förstå hur
den kommmit dit, eller skulle komma därifrån, men
troligen inget problem alls sett ur getens synpunkt.
Lite senare hördes bjällror och vi möttes av en
fårhjord på väg uppåt i den smala ravinen, åtföljd
av två herdar.
Till slut öppnade sig ravinen, klippväggarna blev
lägre och vi kunde för första gången denna vecka se
Libyska havet framför oss. Gruppen var nu lite
utspridd, mot slutet höll de ivrigt fotograferande ett
lugnt tempo medan de i täten snabbade på i längtan
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var nu uppe i 16 olika orkidéer! En bra början
skulle det visa sig.
In i bussen igen och en kort tur för att leta efter en
Fritillaria (klocklilja), men inte en endaste en fanns
att finna. Men en ny orkidé hittade vi, pricknycklar
Orchis tridentata. Vi åkte tillbaka till orkidékullarna och dukade upp lunchen i det gröna. Likt
tidigare dagar, en mångfald av goda saker: ostar,
apelsin, päron och en massa annat.
Med fyllda magar begav vi oss vidare. Vid en
mindre väg som fortsatte mot Mélambes stannade
vi och i vägkanten hittade vi ännu fler orkidéer…
Nu var det lätt att tappa räkningen.
Vi fortsatte sedan att titta i slänten på motsatta
sidan av vägen, och se, där var den som vi vi letade
efter, Aristolochia cretica, endem för Kreta och
mycket sällsynt, närmast släkt med hålrot. Alldeles
innan vi hittade den flög mycket lämpligt en
hålrotsfjäril förbi (Zerynthia cerysi f. cretica). Även
här fann vi orkidéer, t.ex. ett ståtligt exemplar av
jättenycklar, Barlia robertianum.

Resultatet för dagen blev förutom alla orkidéer,
iris och vildtulpaner, även gåsgamar svävande, cirklande på termiken, strålande solsken, god fältlunch,
med andra ord en helt underbar dag.

Säcknycklar,
Hallingbäck

Orchis

collina.

Foto:

Tomas

Senare på hotellet, under middagen, kände vi av
en jordbävning och det gungade till ordentligt. Den
visade sig vara 6,1 på richterskalan och centrum låg
i havet ca 50 km öster om Kreta.

Fredag 17 april 2015. Asomatis – Preveli
Martin Hjort: 7 km öster om Plakias ligger byn
Asomatos vid ingången till Kourteliotikoravinen
där vägen går norrut mot Heraklion och Spili. Här
startade dagens vandring söderut mot Preveli och
dadelpalmskogen vid Megalo Potamus utlopp i
Libyska havet.
Första delen av vandringen gick på småvägar
genom odlingslandskapet, dominerat av olivodlingar, med lantbruk, växthus, biodlingar. Under
botaniserandet längs vägkanterna konstaterade vi
bl.a. vacker gräsväxt med stort darrgräs och vildväxande varianter av råg, korn, havre och hirs.
Dofter av timjan, gödsel och kamomill. Fågelsång
från cettisångare, sammetshätta, bofink och talgoxe.
Cistrosor och gladiolus, kyskhetsträd och mycket
annat.

Jättenycklar, Barlia robertianum. Foto: Tomas
Hallingbäck
Vid sista stoppet för dagen, i en kurva inte långt
från byn Saktoria, klättrade vi brant uppför slänten
och hittade bl.a. ett vackert exemplar av kretaofrys,
Ophrys cretica.
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Efter 2-3 km, vid en vacker venetiansk stenbro,
lämnade vi vägen, korsade floden Megalo Potamus
och följde sedan en ställvis ganska försynt markerad vandringsled på flodens östra sida.

riklig och varierad med ost, bröd, tomater och allehanda annat smått och gott. I luften sågs bl.a. alpseglare, rostgumpsvala, klippduvor, tornfalk, brun
kärrhök och över bergen i öster en skruv med 10
gåsgamar.

Venetiansk bro. Foto: Tomas Hallingbäck
Kretensisk daddelpalm. Foto: Tomas Hallingbäck
Vi passerade ruinerna efter det gamla
Preveliklostret och gick sedan genom macchiavegetation med högvuxna ginstsnår, myrten och
oleander, efterhand övergående i frygana med sin
låga vegetation av kuddliknande torniga buskar och
däremellan sparsam örtvegetation med bl.a.
bladrosetter av sjölök och afodill. Floddalen till
höger, ställvis kantad av täta bestånd av spanskrör,
ställvis forsande genom branta raviner. Även här
dofter av timjan och mättad honungsdoft från täta
bestånd av lejonsvans som tillsammans med
blommande ginst färgade sluttningarna gula.

Efter lunch vidtog brant nerstigning till stranden
och Megalo Potamus utlopp, med ett vackert
bestånd av den kretensiska dadelpalmen. Vildoliv
noterades längs stigen. Flodens västra sida nådde vi
utan missöden genom vadning i knädjupt strömmande vatten. Därefter fick vi en stunds vila och
tillfälle till bad i både salt och sött vatten. I en
klippskreva gjordes dagens finaste fynd,
blommande Campanula saxitilis, ssp saxatilis, en
sällsynt vacker blåklocka och endem. I sluttningen
upp från stranden fann vi också den länge omtalade
kalvnosen Misopates orontium.

Vandring vid Preveli. Foto: Martin Andersson.
Dagens insektsfynd, en seglarfjäril, lyste upp
vandringen några sekunder. Bland växtfynden
noterades bl.a. falsk vinruta och en vildväxande
vinranka. Inte mycket orkidéer den här dagen men
en och annan borstnycklar, satyrnycklar och
fjärilsnycklar syntes längs leden.
Vandringen genom fryganan slutade på en gräsbevuxen platå med utsikt över Libyska havet 200 m
nedanför. Här dukades upp dagens lunch, som alltid

Campanula saxitilis, ssp saxatilis. Foto: Tomas
Hallingbäck
Dagens vandring avslutades med en 200 m brant
uppstigning på västra sidan av flodmynningen, här
dock på en väl anlagd trappa. Vid bussparkeringen
mötte en intensivt sjungande tofslärka. Under kvällens genomgång konstaterade vi senare att dagens
botaniserande resulterat i en lista på c:a 50 arter.
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Lördag 18 april. Plakias
Avresedag och ledig förmiddag. Många passade på
att gå och beundra den buskformiga, vackert
karminrosa Ebenus cretica, endem, som just börjat
blomma på slänten strax bortanför byn. De fjäderulliga foderbladen täcker knopparna innan de slår ut
i blom. Kanske var det några som också lade märke
till de rödblommande lampborstbuskarna (Callistemon) som växte utanför ett av de intilliggande
husen.

Spindelofrys, Ophrys sphegodes. Foto Tomas
Hallingbäck

Ebenus cretica. Foto: Caroline Edelstam
Efter dagens tavernalunch packade vi in våra
väskor i bussen för vidare färd till Chania. Ett
kortstopp intill ett litet vitt kapell, inbyggt i den
lodräta klippväggen i Kortaliotokòravinen, gav
utdelning även denna gång med gåsgam, alpkråka
och alpseglare.
Från bussen sågs middagsblomma (eller hottentottfikon), Carpobrutus edulis lysa i vägkanten.
Den köttiga växten kommer ursprungligen från
Kap-landet, Sydafrika, men har naturaliserats utmed
kusterna i Medelhavsområdet. Ett kaffestopp gjordes i den lilla byn Vrises vid foten av Vita bergen.
Efter att ha rundat den djupa och väl skyddade
Souda-bukten kom vi så fram till flyglatsen ute på
Akrotirihalvön, strax utanför Chania, för vidare färd
hemåt.
Senare på kvällen avgick flyget från Chania, där
solen fortsatte att skina ännu några dagar. Snön
smälte av alltmer uppe i bergen och så småningom
blommade vildtulpanerna även uppe på Omalosplatån. Detta observerat och rapporterat från en på
Kreta, några dagar extra, kvarbliven reseledare.
Caroline Edelstam

Ophrys episcopalis, smyckeofrys. Foto: Tomas
Hallingbäck
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Humleofrys, Ophrys bombylifera

Fjärilsnycklar, Orchis papilionaceae

Cistus creticus

Italiensk oxtunga, Anchusa azurea

Calicotome villosa

Ettårig glsögonört, Biscutella didyma
Foton denna sida: Tomas Hallingbäck
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ARTLISTA, KÄRLVÄXTER

Kreta 11 – 18 april 2015

Sammanställningen är gjord av Caroline Edelstam, reseledare och guide.
12 april. Sirikari - Polyrinia
Vetenskapligt namn
Svenskt namn
Övrigt
Anagallis arvensis
rödmire
Anemone heldreichii
(Anemone hortensis ssp. heldreichii)
Anogramma leptophylla
Adiantum capillus-veneris
venushår
Aira praecox
vittåtel
Andropogon distachyos
Anthyllis tetraphylla
blåsgetväppling
Arabis verna
violtrav
Arisarum vulgare
biskopsstav (herdestav)
Arum sp.
Arundo donax
spanskrör
sågs från bussen
Asparagus sp.
vildsparris
Asplenium ceterach
mjältbräken
(Ceterach officinarum)
Asteriscus maritimus
(vid hotellet)
Biscutella didyma
ettårig glasögonört
Bituminaria bituminosa
sårväppling
(Psoralea bituminosa)
Bromus sterilis
sandlosta
Calicotome villosa
Chrysantemum coronarium var. discolor
kranskrage
Coronilla scorpioides
Cyclamen creticum
endem
Cydonia oblonga
kvitten
(litet träd strax före Polyrinia)
Echium plantagineum
blå snokört, blåeld
Erica arborea
trädljung
Erodium cicutarium
skatnäva
Euphorbia characias
medelhavstörel
Evax pygmea
Galagtites tomentosa
klinttistel
Geranium molle
mjuknäva
Geranium lucidum
glansnäva
Geranium robertianum
stinknäva
Gladiolus italicus
(G. segetum)
Hymenocarpus circinatus
Hyparenia hirta
Lagoecia cuminoides
klotkummin
Lathyrus sphaericus
Linaria pelisseriana
Mandragora autumnalis
alruna
Melia azederach
indiskt pärlträd
sågs från bussfönstret
Mercurialis annua
grenbingel
Nerium oleander
nerium
Ophrys bombylifera
humleofrys
Ophrys creberrima
(Ophrys fusca ssp creberrima) endem
Ophrys sicula
liten gul ofrys
Ophrys sphegodes
spindelofrys
Orchis italica
borstnycklar
Orchis quadripunctata
ögonnycklar
Origanum sp.
Ornithogalum divergens
Parentucellia latifolia
lackört
Parentucellia latifolia
Phagnalon graecum
grekisk klippeternell
Phlomis fruticosa
jerusalemssalvia, gul lejonsvans
Pistacia lentiscus
mastixbuske, lentisk
Platanus orientalis
orientalisk platan
Poa bulbosa
knölgröe
Prasium majus
prasia
Pyrus amygdaliformis
(P. spinosa)

Vetenskapligt namn

Quercus brachyphylla
Rhagadiolus stellatus
Salvia viridis
Sarcopoterium spinosum
Satureja nervosa
Saxifraga chrysosplenifolia
Scandix pecten-veneris
Scorpiurus muricatus
Scrophularia lucida
Scrophularia peregrina
Securigera securidaca
Selaginella denticulata
Serapias parviflora
Spartium junceum
Styrax officinalis
Tordylium officinale
Trifolium campestre
Trifolium stellatum
Trifolium tomentosum
Torilis leptophylla
Umbilicus parviflorus
Urtica membranacea
Valeriana asarifolia
Veronica hederifolia

Svenskt namn

Övrigt

(Q. pubescens)
stjärnfibbla
broksalvia
taggpimpinell
(Micromeria nervosa)
nålkörvel
skorpionärt

sabelgetväppling
mosslummer
småblommiga satyrnycklar
spansk ginst

(Coronilla securidaca)

Från bussfönstret, vanlig vägkantsbuske

jordklöver
stjärnklöver

endem
murgrönsveronika

13 april. Omalosplatån (inkl. källvattensjö [S] samt bäckflöde [B] norr om Nea Romata)
Acer sempervirens
(Acer creticum)
Adianthum capellus-veneris
B
Anemone coronaria
bukettanemon
Anthoxanthum odoratum
B
Arbutus andrachne
smultronträd
B
Aubrieta deltoidea
småblommig aubrieta
Berberis cretica
endem
Carex pendula
hängstarr
B
Centaurea idea
endem
Cerastium scaposum
endem
Cercis siliquastrum
judasträd
Agia-dammen
Cistus salvifolius
B
Cladium mariscus
ag
Agia-dammen
Cupressus sempervirens
cypress
Cyclamen creticum
endem
Datisca cannabina
falsk hampa
B
Erophila verna
nagelört
Euphorbia acanthothamnos
Galagtites tomentosa
Hedera helix
murgröna
B
Isoetes histrix
braxengräs
S
Juncus effusus
veketåg
B
Lathyrus laxiflorus
B
Lotus ornitopoides
Medicago arborea
Agia-dammen
Myosotis incrasata
Orlaya grandiflora
Pinus brutia
Quercus coccifera
kermesek
Quercus ilex
stenek
B
Ranunculus ficaria ssp chrysocephala
Svalört, kretensisk underart
Romulea bulbocodium
S (obs! ingen Crocus)
Romulea linearsii ssp graeco
Serapias lingua
kala satyrnycklar
Agia-dammen
Sibthorpia europaea
B
Sherardia arvensis
åkermadd
B
Solanum nigrum
nattskatta
B
Caroline Edelstam, april 2015
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Vetenskapligt namn

Tamus communis
Thypha doingensis
Tulipa bakeri
Vicia hybrida
Woodwardia radicans
Mossor
Reboulia hemisphaerica
Enthostodon sp.
Phaeoceros laevis
Conocephalus conicum
14 april. Kusten vid Falassarna
Anagallis arvensis
Anthemis rigida
Asteriscus spinosus
Cakile maritima
Calystegia soldanella
Centaurea pumilio
Centaurium maritimum
Centaurium erythraea
Daucus carota
Dittrichia viscosa
Eryngium maritimum
Euphorbia paralias
Fumaria bicolor
Gynandriris monophylla
Hordeum leporinum
Hyparrhenia hirta
Inula candida
Juncus acutus
Lagurus ovatus
Linum strictum
Lomelosia divaricata
Malcolmia flexuosa
Mandragora autumnalis
Matthiola tricuspidata
Medicago marina
Muscari spreitzenhoferi
Myrtus communis
Ophrys bombylifera
Ophrys cretica
Ophrys tenthredinifera
Ophrys heldreichii
Otanthus maritimus
Petromarula pinnata
Pistacia lentiscus
Plantago afra
Plantago lagopus
Posidonia oceanica
Pseudorlaya pumila
Satureja thymbra
Serapias lingua
Serapias parviflora
Silene colorata
Silene sedoides
Solenopsis minuta ssp. Annua
Tamarix parviflora
Tragopogon sinuatus
Trifolium tomentosum
Valantia muralis
Vitex agnus-castus
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Svenskt namn

djävulsdruva

Övrigt

B
Agia-dammen
endem (i knopp)
B

rutbålmossa

B (Fam. Nålfruktmossor)
B

rödmire
taggskära/taggkrage
marviol
strandvinda

(Pallenis spinosa)

flockarun
vildmorot
klasekrissla
martorn
fetbladstörel

skäggräs

harsvans
(Scabiosa sicula)
alruna
strandlusern
endem
myrten
humleofrys
kreta-ofrys
praktofrys
skorpionofrys

ovanligt mörk läpp
(O. scolopax ssp. heldreichii)

monotyp och endem (blommade vackert i hamnen i Chania)
mastixbuske (-träd)

(ilandflutna fragment)
sandmorot
kala satyrnycklar
småblommiga satyrnycklar

endem
tamarisk
ängshaverrot
ullklöver

(T. porrifolius ssp. australis)

kyskhetsträd
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Vetenskapligt namn

Svenskt namn

15 april. Imbrosravinen (Imbros – Komitades)
Acer sempervirens
Aethionema saxatile
Anchusa variegata
Anogramma leptophylla
Asphodeline lutea
junkerlilja
Asphodelus ramosus
afodill (dödslilja)
Asplenium ceterach
mjältbräken
Berberis cretica
Brassica cretica
Centaurea argentea
Centranthus calcitrapae
Cardamine graeca
Centaurea idaea
Centaurea raphanina
Dracunculus vulgaris
drakkalla
Ebenus cretica
Ephedra foemina
Erodium cicutarium
skatnäva
Euphorbia acanthothamnos
Euphorbia sultan-hassei
Galium murale
Geranium robertianum
stinknäva
Hermodactylus tuberosus
Knautia integrifolia
Lathyrus spaericus
vårvial
Lamium amplexicaule
mjukplister
Linum arboreum
Ophrys episcopalis
smyckeofrys
Ophrys sicula
liten gul ofrys
Ophrys herae
Ophrys tenthredinifera
praktofrys
Orchis pauciflora
fåblommiga gullvivenycklar
Orchis quadripunctata
ögonnycklar
Parentucellia latifolia
lackört
Procopiana cretica
Phillyrea latifolia
Ptilostemon chamaepeuce
Rosularia serrata
Rumex bucephalophorus
oxhornssyra
Quercus coccifera
kermesek
Quercus ilex
stenek
Ranunculus asiaticus
Ranunculus bulbosus ssp. aleae
knölsmörblomma
Ranunculus creticus
Ricotia cretica
Robinia pseudacacia
falsk acacia
Ruta chalepensis
falsk inruta
Sanguisorba cretica
Scrophularia lucida
Saxifraga chrysosplenifolia
Scutellaria sieberi
Silene cretica
Staehelina petiolata
Symphytum creticum
Trifolium grandiflorum
Trifolium stellatum
stjärnklöver
Trifolium uniflorum
Umbilicus sp.
navelört
Urtica pilulifera
romersk nässla
Valeriana asarifolia
Verbascum arcturus
Verbascum spinosum
Caroline Edelstam, april 2015

Övrigt

(Acer creticum, A. orientale)

(A. Microcarpus)
(Ceterach officinarum)
endem
endem

endem
endem
endem (i knopp)
(Forskål)

endem

(Iris tuberosa)

endem
(O. fuciflora)
(O. lutea)

(Symphytum creticum)

(Cotyledon serrata)

endem
endem
Förvildad utmed vägar
endem

endem
endem

endem
endem
15

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Vicia bitynica
Vitex agnus-castus

kyskhetsträd

Övrigt

16 april. Gious-Kambos, Yerakari (N. om Spili) samt Nea Kria Vrisi - Mélambes
Aceras anthropophorum
spökyxne
Anacamptis pyramidalis
salepsrot
Anchusa italica
(Anchusa azurea)
Aristolochia cretica
endem
Barlia robertianum
jättenycklar
Bellardia trixago
brokax
Bituminaria bituminosa
sårväppling
(Psoralea bituminosa)
Briza maxima
italienskt darrgräs
Coridothymus capitatus
Cuscuta sp.
Obestämd art av snärja
Cynoglossum creticum
blå hundtunga
Daphne sericea
Echium italicum
italiensk snokört
Ferula communis
jättestinkfloka
Gagea graeca
grekisk vårlök
Gynandiris sisyrinchium
Iris unguicularis ssp. cretensis
endem (I. cretica)
Linaria pelisseriana
Linum bienne
fältlin
Lupinus pillosus
Onobrychis aequidentata
Ophrys bombyliflora
humleofrys
Ophrys cretica
Kreta-ofrys
(ovanför kurvan mot Saktoria)
Ophrys creberrima
(O. fusca ssp creberrima) endem
Ophrys episcopalis
smyckeofrys
(O. fuciflora)
Ophrys phryganae
gul ofrys
Ophrys sicula
liten gul ofrys
Ophrys heldreichii
skorpionofrys
(O. scolopax ssp. heldreichii)
Ophrys herae
Ophrys sphegodes
spindelofrys
Ophrys tenthredinifera
praktofrys
Orchis boryi
kretanycklar
Orchis collina
säcknycklar
Orchis italica
borstnycklar
Orchis lactea
bleka pricknycklar
(O. tridentata ssp. lactea)
Orchis laxiflora
paradnycklar
Orchis papilionacea
fjärilsnycklar
Orchis pauciflora
fåblommiga gullvivenycklar
Orchis quadripunctata
ögonnycklar
Orchis tridentata
pricknycklar
Polygala venulosa
Prasium majus
Ranunculus asiaticus
Schoenus nigricans
knappag
Serapias lingua
kala satyrnycklar
Serapias parviflora
Småblommiga d:o
Silene colorata
Sinapis arvensis
åkersenap
Smyrnium perfoliatum
vingloka
Spartium junceum
spanskginst
Tragopogon sinuatus
haverrot
(T. porrifolius ssp. australis)
Trifolium uniflorum
Tuberaria guttata
dvärgsolvända
Tulipa doerfleri
endem
Tulipa saxatilis
Valeriana asarifolia
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Vetenskapligt namn

Svenskt namn

17 april. Österut från Plakias, Asomatos – Preveli
Anchusa italica
Andropogon distachyos
Asteriscus spinosus
Bellardia trixago
brokax
Bituminaria bituminosa
sårväppling
Briza maxima
stort darrgräs
Buscutella didyma
Cakile maritima
marviol
Calicotome villosa
Campanula saxatilis ssp saxatilis
Centaureum pulchellum
dvärgarun
Cistus creticus
Convulvulus althaeoides
Coronilla scorpioides
maskkoronill
Cynoglossum creticum
Dittrichia viscosa
Dracunculus vulgaris
drakkalla
Echinops spinosissimus
bolltistel-art
Echium italicum
italiensk oxtunga
Erodium gruinum
Euphorbia dendroides
Fumana arabica
Gladiolus italicus
Gynandriris monophylla
Helichrysum conglobatum
Hypparenia hirta
Knautia integrifolia
Lagurus ovatus
harsvans
Linum bienne
fältlin
Lythrum junceum
Medicago marina
strandlusern
Misopates orontium
kalvnos
Muscari spreitzenhoferi
Myrtus communis
myrten
Olea europea ssp. sylvestris
vildoliv
Orobanche racemosa
Orchis italica
borstnycklar
Orchis papilionacea
fjärilsnycklar
Ornithogalum narbonense
Phoenix theophrasti
Pinus brutia
Plantago afra
Plantago coronopus
strandkämpar
Ruta chalepensis
Satureja thymbra
Salvia viridis
Sedum littoreum
Schoenus nigricans
knappag
Scorzonera cretica
Serapias parviflora
småblommiga satyrnycklar
Setaria viridis
kavelhirs
Silene gallica
Stachys cretica
Styrax officinalis
Thymelia hirsuta
Tragopodon sinuatus
Tripodion tetraphyllum
blåsgetväppling
Verbascum macrurum
grenigt kungsljus
Vitex agnus-castus
kyskhetsträd
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Övrigt

(A. azurea)
(Pallenis s.)
(Psoralea bituminosa)

(Iris sisyrinchinum)

endem

svinrot-släkting

(Anthyllis tetraphyllum)
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Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Övrigt

18 april. Plakias – Chania
Ebenus cretica
Callistemon sp
Carpobrutus edulis
Medicago arabica
Medicago orbicularis

Endem (i knopp)
lampborste
middagsblomma
Lusern-släktet med sina
karaktäristiska baljor

Sammanställning av orkidéer under hela veckan:
Barlia robertianum

jättenycklar

Orchis boryi

kretanycklar

Orchis collina

säcknycklar

Orchis quadripunctata

ögonnycklar

Orchis italica

borstnycklar

Orchis lactea

bleka pricknycklar

Orchis laxiflora

paradnycklar

Orchis pauciflora

fåblommiga gullvivenycklar

Orchis papilionacea

fjärilsnycklar

Orchis tridentata

pricknycklar

Aceras anthropophorum

spökyxne

Anacamptis pyramidalis

salepsrot

Serapias lingua

kala satyrnycklar

Serapias parviflora

småblommiga satyrnycklar

Ophrys bombyliflora

humleofrys

Ophrys cretica

Kreta-ofrys

(O. cretica ssp. ariadne)

Ophrys episcopalis

smyckeofrys

(O. fuciflora)

Ophrys heldreichii

skorpionofrys

(O. scolopax ssp.heldreichii)

Ophrys fusca

brun ofrys

Ophrys creberrima

endem (O. fusca ssp. creberrima

Ophrys phryganae

gul ofrys

Ophrys sicula

liten gul ofrys

Ophrys sphegodes

spindelofrys
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(Ophrys lutea)
”
O. sphegodes-gruppen
”

Ophrys herae
Ophrys tenthredinifera

(Orchis tridentata ssp. lactea)

praktofrys, sågstekelofrys
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Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Övrigt

Fjärilslista
Nedtecknad av Christer Jönsson
1. Makaonfjäril, Papilio machaon

11. Tosteblåvinge, Celastrina argiolus

2. Seglarfjäril, Iphiclides podalirius

12. Nässelfjäril, Aglais urticae

3. Östlig Hålrotfjäril, Zerynthia cerisy form cretica

13. Amiral, Vanessa atalanta

4. Kålfjäril, Pieris brassicae

14. Tistelfjäril, Vanessa cardui

5. Rovfjäril, Artogeia rapae

15. Sydlig Vinbärsfuks, Polygonia egea

6. Rapsfjäril, Artogeia napi

16. Slåttergräsfjäril, Maniola jurtina

7. Grönfläckig Vitfjäril, Pontia daplidice

17. Kvickgräsfjäril, Pararge aegeria

8. Aurorafjäril, Antocaris cardamines cardamines

18. Svingelgräsfjäril, Lasiommata megera

9. Rödgul Höfjäril, Colias crocea

19. Mallow Skipper, Carcharodus alceae

10. Rödgul Citronfjäril. Gonopteryx cleopatra

Fåglar under resan
Sammanlagt 55 arter nedtecknade av Ingvar Björhall
Smådopping, Tachybaptus ruficollis
Toppskarv, Phalacrocorax aristotelis
Rallhäger, Ardeola ralloides
Silkeshäger, Egretta garzetta
Brun kärrhök, Circus aeruginosus
Brun glada, Milvus migrans
Ormvråk, Buteo buteo
Örnvråk, Buteo rufinus
Tornfalk, Falco tinnunculus
Gåsgam, Gyps fulvus
Rörhöna, Gallinula chloropus
Sothöna, Fulica atra
Grönbena, Tringa glareola
Medelhavstrut, Larus michahellis
Tamduva, Columba livia domest.
Turkduva, Streptopelia decaocto
Dvärguv, Otus scops
Alpseglare, Apus melba
Tornseglare, Apus apus
Biätare, Merops apiaster
Härfågel, Upupa epops
Göktyta, Jynx torquilla
Tofslärka, Galerida cristata
Trädlärka, Lullula arborea
Klippsvala, Ptyonoprogne rupestris
Rostgumpsvala, Cecropis daurica
Ladusvala, Hirundo rustica
Hussvala, Delichon urbicum
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Sädesärla, Motacilla alba
Forsärla, Motacilla cinerea
Gärdsmyg, Troglodytes troglodytes
Buskskvätta, Saxicola rubetra
Svarthakad buskskvätta, Saxicola torquata
Stenskvätta, Oenanthe oenanthe
Medelhavsstenskvätta, Oenanthe hispanica
Blåtrast, Monticola solitarius
Koltrast, Turdus merula
Trastsångare, Acrocephalus arundinaceus
Rörsångare, Acrocephalus scirpaceus
Sammetshätta, Sylvia melanocephala
Svarthätta, Sylvia atricapilla
Cettisångare, Cetti cetti
Grå flugsnappare, Muscicapa striata
Blåmes, Cyanistes caeruleus
Talgoxe, Parus major
Rödhuvad törnskata, Lanius senator
Nötskrika, Garrulus glandarius
Korp, Corvus corax
Kråka, Corvus cornix
Alpkråka, Pyrrhocorax pyrrhocorax
Gråsparv, Passer domesticus
Bofink, Fringilla coelebs
Grönfink, Chloris chloris
Steglits, Carduelis carduelis
Kornsparv, Emberiza calandra
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