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Griekenland: Peloponnesos 

16/04 tot 25/04/2011 

1. Algemeen 
a. Deelnemers 

Geert en Hilde Schoutteten-Decuypere, Johan en Hilde Carette-Vandevelde, Hanna 
Carette, Geert en Karine Carette-Dedrie, Nora Carette, Fien Carette 

b. Vervoer 
 Vliegtuig 

Lijnvlucht heen en terug € 311.21 per persoon, geen maaltijd, 
luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines. 
Vertrek: zaterdag 16/04 om 06u35 in Zaventem en aankomst in Athene om 
10u55. 
Terug: maandag 25/04 om 14u45 en aankomst in Zaventem om 17u15. 

 Ter plaatse: huurauto bij totalrentacar@yahoo.com  
We betalen € 32 per dag x 7 dagen = € 224 en € 200 waarborg. 

c. Verblijf 
 Hotel “Marinos rooms”  marinosrooms@acn.gr (communicatie verliep 

vlotter per fax: 0030/2741031994)   
 Hotel “Stoupa” hotelstoupa@web-greece.gr (communicatie verliep vlotter 

per fax: 0030/2721077568)   
 Hotel “Zoë” in Gialova hotelzoe@otenet.gr  

d. Literatuurlijst: 
 Dagvlinders van Europa (Tristan Lafranchis) 
 De nieuwe vlindergids (Tom Tolman) 
 Reptiles and amphibians of Britain and Europe (E.N. Arnold) 
 Amfibieëngids van Europa (Andres Nöllert) 
 Veldgids Amfibieën en reptielen (Ton Stumpel) 
 ANWB Vogelgids van Europa (Killian Mullarney) 
 Veldgids Europese zoogdieren (Peter Twisk) 
 Libellen van Europa (Klaas-Douwe en B. Dijkstra) 
 Wild flowers of the Mediterranean (Blamey/Grey-Wilson) 
 Kaartmateriaal:  

 Road Editions, Peloponnesos 1:200.000 (te verkrijgen bij Atlas en 
Zanzibar) 

 Michelin kaart Griekenland 1:700.000 (editie 2010) 
 Capitool reisgidsen: Griekenland: Athene en het vasteland (o.a. uitleg over 

de Acropolis en andere culturele sites van de Peloponnesos) 
 Cantecleer natuurreisgidsen: Griekenland: vasteland en kusten 
 Grieks-Nederlands (en omgekeerd) woordenboek 

e. Ander materiaal: 
 Garmin GPS map 62 
 Telescoop 
 Verrekijker 
 CD Amfibieën en reptielen (Roché) en MP3 speler 
 Botten 
 GPS en wandel GPS 
 Kopieën van vliegtuigtickets, ziekenfonds, identiteitskaarten, rijbewijs 
 Fototoestel 
 EHBO-set  

mailto:totalrentacar@yahoo.com
mailto:marinosrooms@acn.gr
mailto:hotelstoupa@web-greece.gr
mailto:hotelzoe@otenet.gr
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f. Dank aan: 
 Jeroen Speybroeck,  Bobby Kok en Jan Vandervoort voor alle informatie. 

g. Foto’s: Johan Carette, Nora Carette, Fien Carette en Geert Carette 
 

2. Reisverloop 
Zaterdag 16 april 
Vroeg opstaan deze morgen: om 2u56 vertrekken we, afspraak aan de Quick parking 
Zaventem (Budasteenweg 42 in Machelen; www.parkingzaventem.be ). Om 4u05 zijn we er. 
We parkeren en betalen. Ook Geert, Hilde, Johan, Hilde en Hanna zijn er. We worden met de 
shuttle naar de vlieghaven gebracht.  
Aan de security verloopt alles vlot. Enkel Nora moet haar nieuwe deo uit haar rugzak 
afgeven… 
Om 6u30 stijgen we op. Het is bewolkt en we vliegen boven het wolkendek. Tijd om onze les 
te leren:  Hilde V. haalt de mails boven die Geert C., Nora en Fien hebben rondgestuurd met 
informatie over de reis. 
Rond 7u40 krijgen we een prachtig uitzicht over de Alpen (dat denken we toch). Om 9u40 
landen we, 5 minuutjes voor tijd. In Griekenland is het ondertussen een uur later dan bij ons. 
Geert en Geert vertrekken met een chauffeur om onze huurauto’s  op te halen. Wij besluiten 
om hen buiten op te wachten. Het is er koud en winderig. Een huismus is op zoek naar wat 
eetbaars tussen de struiken. Twee en een half uur nadat we geland zijn, kunnen we 
vertrekken vanuit de luchthaven. We hebben een VW Caddy en een Hyundai Accent. De 
nummerplaten in Griekenland zijn telkens 3 letters en 4 cijfers. De auto’s rijden op benzine. 
Blijkbaar zijn auto’s die op diesel rijden hier enkel voor professionele doeleinden.  
Geert S. heeft 2 prachtige toestelletjes mee: walkietalkies. Tijdens de reis worden die een erg 
handig communicatiemiddel! 
Net buiten de luchthaven zien we een vestiging van Ikea (een déjà-vue). Olijfbomen zoveel je 
wil. 
We betalen tol op de (mooie)autostrade: € 2,80 cash te betalen, VISA wordt niet 
geaccepteerd. 
Korinthos is nog 100 km rijden, maar wij slapen in Oud-Korinthië, iets verder nog. Onze eerst 
stop is een bezoekje aan de Acropolis. We nemen afrit 64 “Immitos Ring Athina center” en 
volgen de “AβHNA-KENTPO” (in het Grieks) of “Alimou-Karea Av.” en “Athina (university 
campus)”.  
De buitentemperatuur is 16°. Er staan sinaasappelbomen in de straten en veel bloemen in 
bloei. We stoppen en Geert S. zegt dat we eerst onze inkopen gaan doen in Delhaize. We 
lachen hier mee, maar in de kleine supermarkt zijn er inderdaad producten van Delhaize te 
koop. We kopen fruit, groenten, brood en toespijs voor de volgende dag en betalen € 51. 
Ondertussen is het al 14u20. 
We rijden verder. Het is hectisch rijden: steile straten, veel winkels, veel volk. Nora, Hanna en 
Fien zien de Berschka… jammer, maar geen tijd daarvoor! Een apotheek in het Grieks is 
“apmakelo”. 
De Korinthische zuilen van de Acropolis zijn al te zien. Parking vinden is nog een ander paar 
mouwen, maar plots moet het wel vlug gaan: de VW chauffeert. We staan op een kleine 
betalende parking. We betalen de eigenaar (€ 5 per auto) en Geert S. offert zich op om bij de 
auto te wachten tot er een vervangwagen komt. Wij wandelen naar de Acropolis. Er zijn veel 
restaurants onderweg en we worden vriendelijk uitgenodigd  om binnen te gaan. Het zal 
voor een andere keer zijn.  
We zien onze eerste vlinder: een koningspage! In het kleine straatje op weg naar de 
Acropolis vliegt een hop over!  Een merel, een ekster en huiszwaluwen zien we er ook.  
Een groepje muzikanten vrolijkt het straatje op met muziek, dans en zang.  
We komen aan bij het in 1955 gerestaureerde theater van Herodes-Atticus. Nu worden er 
openluchtconcerten gegeven voor meer dan 5000 mensen. We kunnen het Athena-Niki 

http://www.parkingzaventem.be/
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tempeltje met de Ionische zuilen en de recht doorlopende Dorische zuilen nog net zien. De 
Kariathiden en het Erechteion is om binnen te bekijken, maar zover raken we niet: als gevolg 
van de slechte economische toestand in Griekenland wordt er gestaakt, ook aan de 
Acropolis. Om 15 uur sluiten ze onverbiddelijk. Om toch nog een glimp op te vangen van de 
Acropolis, maken we een wandeling. We zien nog een torenvalk, boerenzwaluwen en een 
Alpengierzwaluw; een kaasjeskruiddikkopje en een groot koolwitje.  
Het baantje kronkelt zich verder: soms heel smal, met trapjes. De huizen staan dicht opeen. 
Een hele hoop katten zitten samen: hier is eten te krijgen. Een vriendelijke Griekse mevrouw 
spreekt ons aan: ze vertelt dat ze 2 zonen en 2 dochters heeft en heet ons welkom in 
Griekenland. Johan wijst ons op een “Cercis” of judasboom; de paarse bloemen ervan ruiken 
heerlijk. 
Hier en daar staan er ook kraampjes met zonnebloempitten, noten, rozijnen en lollies.  
We keren terug naar Geert S..  De vervangwagen is er ondertussen: een knalrode VW Caddy. 
Hilde, Hilde en Karine poseren als echte babes voor de foto. 
Het is ondertussen 19°. We rijden verder. Langs de weg bieden jonge gasten van alles te 
koop aan: rekenmachines, gsm’s, poppen,… Ze bieden ook aan om de ruiten te kuisen. 
We tanken: € 1,639/liter en betalen € 34,85. Terwijl we aan het tanken zijn, begint de auto 
plots te toeteren. Eén of ander veiligheidssysteem dat in werking treedt?  
Even buiten Athene zien we een vestiging van Mediamarkt. We betalen terug tol: € 3,10.  
Het is wat zoeken om ons hotel te vinden. We passeren een kerkje en zien er Grieks-
orthodoxe mannen in typische klederdracht. Het is 18u20 en het stortregent als we 
aankomen in Marinos Rooms. Vasilis heet ons welkom. Boven de deuren nestelen 
boerenzwaluwen. Om 19u kunnen we eten. Het is fris in het restaurant en het dak blijkt niet 
helemaal waterdicht te zijn. Er wordt een elektrisch vuurtje gezet om de ruimte toch wat te 
verwarmen. 
Allerlei Griekse gerechtjes komen op tafel: (rode) soep met Griekse pasta, dolmades (een 
gevuld wijnblad met rijst en munt), een soort deegwaren met ricotta (“soermajes” werd ons 
gezegd toen we uitleg vroegen; Nora, Hanna en Fien vinden dit superlekker), een 
kikkererwtenburger, feta, een slaatje met komkommer, paprika en rode ui, tsatsiki, kip met 
aubergine en tomaat. Als dessert is er ijs. We drinken nog een koffie (is “Nès”) of een theetje 
om warm te krijgen. Hilde V. drinkt een koffie met ‘sjuum’.  
Wat wordt het programma voor morgen? Moeilijk te zeggen, we wachten het weer af. 
Morgenavond slapen we in hotel Stoupa, aan de kust. 
We gaan slapen. Het is fris op de kamers. We hebben geen dikke pyjama’s mee en Hilde D. 
enkel een ‘niemendalletje’. Geert C. zegt nog dat we moeten attent zijn als we ’s nachts iets 
horen roepen. We liggen net in bed als we al iets horen. In de tuin van het hotel roept een 
dwergooruil!  
 
Zondag  17 april 
Geert C. maakt een kleine wandeling voor het ontbijt en ziet parende Europese kanaries, 
koolmees, zwartkop en huismus. 
Een verzorgd ontbijt: “Nès”koffie, vers geperst sinaasappelsap, thee, worst, kaas, confituur,  
cake met chocolade, een soort gekonfijte sinaasappelmarmelade en een gekookt eitje. Brood 
in het Grieks = psommi. AUB = parakalo. De rekening aub = to logarjazmo parakalo.  
Volgende week zondag keren we terug naar Marinos rooms voor onze laatste overnachting. 
Het regent en dus zullen we onze plannen moeten wijzigen, maar eerst gaan we shoppen. In 
het kerkje is een viering aan de gang en we horen de priester zingen. In de plaatselijke 
kruidenierszaak koopt Geert S. sesampasta en een soort nougat met sesam en noten.  
We gaan de autostrade op, richting Tripoli, Kalamata, Stoupa. Tol = € 2,40. De toiletten langs 
de autostrade zijn overal van die plastieken festivaltoiletten.  
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We stoppen niet in Tripoli, zoals oorspronkelijk het plan was, maar rijden door naar 
Kalamata. We betalen  tol: € 2,30. We zien veel zonnepanelen langs de weg en hier en daar 
een torenvalk. We zien 2 raven en 3 bonte kraaien. Nog eens tol: € 1,90.  
We babbelen wat over en weer met de walkietalkies. We polsen naar de temperatuur: in de 
andere auto denken ze dat het niet klopt als die maar 5° aangeeft; deze morgen was het nog 
10°… geen paniek, het is ondertussen ‘al’ 9°.  
Net voor Kalamata wordt een arendbuizerd gespot.  
Een prachtig landschap: olijfbomen met schaapjes ertussen en in het dal cypressen. Je kunt 
hier een ‘Roman bath’ nemen. We zitten nu meer ingesloten en de temperatuur klimt naar 
18°. We zien een ralreiger, een witte kwik en een doodgereden oostelijke egel.  
Onderweg stoppen we eventjes. We horen Cetti’s zanger en cirlgors en we zien 
slangenarend,  torenvalk en vink. Er staat gele salie en schermhyacint.  
We stoppen aan een Monasterio. Het is ondertussen picknicktijd en er is een koude wind 
buiten. Er staan cyclamen. De eerste klokschildpad wordt gevonden, 23 cm groot. Tussen de 
brokstukken van het Monasterio vinden we 2 pootloze skinken. Tijdens het stenen draaien 
worden 8 schorpioenen geteld. Staartmeesjes worden ook opgemerkt.  
 

                                 
klokschildpad (Testudo marginata)                      pootloze skink (Ophiomorus punctatissimus)    

We rijden verder, naar Stoupa. Onderweg worden nog de volgende vogels gezien: groenling, 
roodstuitzwaluw, Europese kanarie, huismus en kleine zwartkop. 

Het regent terug. We stoppen aan de ‘Beach Bar’, net voorbij Kalamata. Er is een groot, 
gedeeltelijk overdekt terras, dat uitkijkt op het water. We trotseren de kou en gaan daar 
zitten. Er wordt warme chocomelk en French coffee besteld. Geert S. haalt de nougat met 
sesam en noten boven. Heerlijk! Ondertussen komt de ober aandraven met water en 9 
glazen: een gebruik dat we hier overal zullen zien. Hilde D. legt uit dat het de bedoeling is dat 
je voldoende vocht binnen hebt voor je alcohol drinkt. Blijkbaar krijg je ook water als je geen 
alcohol drinkt.  

Ondertussen is het aan het donderen en bliksemen. Over het water vliegen oeverzwaluwen 
en huiszwaluwen. Langs de waterrand zien we 4 oeverlopers. Er staan schijfcactussen 
(Opuntia’s), waaraan cactusvijgen groeien en heel veel acacia’s. Johan geeft Hilde V. een tak 
van de acacia, maar Geert C. merkt op dat er daar stekkers op zitten… 
We rijden verder naar  Stoupa. Onderweg zien we een sperwer, bremraap, en een soort 
alluin (spec). 
Voor Stoupa stoppen we aan een mooi plaatsje. We zien er witte lelie, mariadistel, blauwe 
iris, Anemone coronaria (een rood bloempje dat lijkt op een klaproos) en veel gele bloemen: 
Phlomis (een tuinplant bij ons). Verder nog verschillende orchideeën. Ze worden 
gefotografeerd. We zoeken in de graskanten en vinden er 3 Peloponnesoshazelwormen: een 
kleintje, een donker exemplaar  en een adult van 47 cm. Verder nog 
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Peloponnesoskielhagedis, 3 wormslangen, een Balkantoornslang en een pracht van een 
katslang! Ook nog 2 schorpioenen en een steenuil (auditief). Het wordt laat en we 
verwittigen ons hotel in Stoupa dat we wat later zullen zijn. We komen hier nog terug.  
 

   
katslang (Telescopus fallax)                                 Balkantoornslang (Hierophis gemonensis) 
 
Tijdens de rit naar Stoupa zien we nog putters. 
Om 20u05 arriveren we in hotel Stoupa. We laden onze valiezen uit en gaan op zoek naar een 
restaurantje langs de kust. Geen probleem: langs de kust zijn er een heleboel. Bij ‘Agelikis’ is 
het  druk. De uitbater is een Nederlander, Wim. Nora, Hanna en Fien bestellen 3 
verschillende pizza’s. Geert C. bestelt de laatste moussaka. Geert S. eet zwaardvis met 
frietjes. Hilde V. en Johan delen een mixed grill. Bij dit alles mag een Grieks slaatje 
(komkommer, tomaatjes, feta, olijven, ui en paprika) niet ontbreken. Hilde D. en Karine 
bestellen fried shrimps en Hilde eet daar een slaatje met witte kool, geraspte wortel, sla en 
olijven bij. Het is al 21u en het smaakt ons! We betalen € 108.  
Op de terugweg naar het hotel valt het op hoe goed het hier ruikt. Waarschijnlijk zijn het de 
bloeiende citrusbomen. Hilde D. wijst ons op de palen met doodsberichten; dat is in 
Griekenland blijkbaar de gewoonte.  
 
Maandag 18 april  
Kalimera! Goeiemorgen! 
We horen buiten de huiszwaluwen. Ze nestelen aan de huizen. 
Een verzorgd ontbijt in hotel Stoupa, mét olijfjes. Na het ontbijt winkelen: Geert S.,  Johan en 
de Hildes naar de bakker, de rest naar de Katarina market. In Stoupa is het trouwens geen 
probleem om te winkelen: er zijn 3 supermarkten en een bakkerij met een uitgebreid 
assortiment brood en ander lekkers. 
We rijden naar Aghios Nikolaos. Op het eerste zicht een vreemde plaats: we rijden een smal 
baantje in met aan de ene kant huizen en aan de andere kant een boomgaard met veel 
olijfbomen. Johan haalt onze eerste zandboa (18 cm)boven! Ondertussen vliegen een 35-tal 
bijeneters over. We zien een putter en horen een braamsluiper en een cirlgors. We vinden 2 
Balkantoornslangen , 1 ervan meet 56 cm, 3 zandadders, een wormslang, 2 pootloze 
skinken en enkele mini schildpadjes! Op de schouw van een huis zit een rotsklever! 
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                                                                       zandboa (Eryx jaculus) 
 
Hilde D. vindt tussen een hoop takken een scheltopusik! We spotten nog raaf, vink, paapje, 
gele kwik (feldegg), roodkopklauwier, koolmees, boompieper en 8 grauwe gorzen in de top 
van een olijfboom.  
We wandelen een beetje verder in het baantje. Er zit een varken in een weide met 3 
neusringen, ocharme. Johan vertelt dat dit is om te vermijden dat het dier in de grond wroet. 
We zien kuiflavendel en een 60 cm grote tongorchis. Er vliegen enkele vlinders rond: oranje 
luzernevlinder  (♀), icarusblauwtje (♂), bont zandoogje, distelvlinder en rotsvlinder. We 
vinden een dood muisje. Later op de dag wordt die gedetermineerd: tuinspitsmuis.  
 

  
scheltopusik (Pseudopus apodus)      
 
Een eindje verder zitten enkele gele kwikken tussen de koeien. Terwijl wij gaan kijken, spelen 
Hanna, Nora en Fien strippoker. We vragen ons af waar zij dit hebben geleerd? Iemand merkt 
op dat ze waarschijnlijk eens papa in zijn blootje hebben gezien en dachten ‘papa heeft weer 
verloren’. 
We rijden richting Karyovouni.  Onderweg zien we roodkopklauwier, oeverzwaluw, 
groenling, 5 torenvalken, cirlgors, nachtegaal (auditief) en een 10-tal grauwe gorzen. We 
merken een slangenarend op. Stopplaats onderweg: een adulte en een juveniele 
reuzensmaragdhagedis,  wormslang, slangenoogskink en Geert S. haalt een zandboa boven 
die 50 cm meet. Hilde V. merkt op dat die een strontkleur heeft en dat ze vroeger een 
autootje had in dat kleur waar er veel mee gelachen werd.  
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wormslang (Typhlops vermicularis)                    slangenoogskink (Ablepharus kitaibelii) 
 
Ondertussen regent het en we keren een eindje terug, tot in Neochori, waar we iets drinken 
in een cafeetje. Ondertussen voert Hanna een gesprek in de walkietalkie met een 
onbekende, die blijkbaar onze frequentie heeft gevonden. “Where are you?” “It’s my secret 
(Hanna)” “You have a nice voice”.  
De mevrouw die het cafeetje uitbaat, is een Amerikaanse. Ze leerde haar man kennen in 
Amerika, maar ze keerden terug naar hier. Haar schoondochter houdt het café nu open, 
maar ze is zwanger en moet rusten.  
Hanna, Nora en Fien kaarten, we eten de rest van de lekkere nougat, drinken een koffietje en 
peuzelen van de kikkererwten die mevrouw op tafel zet voor ons. Het is wat gestopt met 
regenen en we keren terug naar het vorige punt. We halen nog een zandboa (40 cm), een 
pootloze skink en een roestkleurige zandadder boven. We vinden ook nog een nieuwe 
orchidee. Ondertussen regent het weer en we keren terug naar het hotel.   
 

 
zandadder (Vipera ammodytes) 

’s Avonds rijden we naar een ‘fish tavern’ in Kardamyli, die we vandaag onderweg hadden 
gezien. Het is er koud, maar verwarming bestaat hier blijkbaar niet; de restaurantuitbater 
toont ons de vis die hij - als we hem mogen geloven -  zelf gevangen heeft. Het is inktvis en 
baars; eén van de vissen is gelig en hij zegt dat die ‘the king’ is. We bestellen voor 5 personen 
baars en 1 portie gevulde calamares. Hanna, Nora en Fien eten gegrilde kip met frietjes. We 
bestellen enkele Griekse slaatjes met tzatziki en als aperitief Ouzo of witte wijn. Allemaal 
heel lekker, maar we betalen € 240. De rekening is ‘vaag’, maar vooraf hebben we ook geen 
prijzen gevraagd. We voelen ons toch wat bedrogen en besluiten om hier niet meer terug te 
keren.  

Geert, Johan en de Hildes drinken in een plaatselijk cafeetje nog een fruitthee, terwijl de rest 
gaat slapen. 
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Kalinichta! Goeienavond! 
 
Dinsdag 19 april 
’s Morgens bij het ontbijt worden Nora, Hanna en Fien verwend: er staat Nutella choco op 
tafel en er is warme chocomelk! 
We rijden naar een rivierbedding in Kardamyli. Niet onmiddellijk wat we verwachten: de 
rivier is volledig uitgedroogd. Er liggen veel stenen en hier en daar staan struiken Spaanse 
brem. De salie die er bloeit, ruikt lekker en er gonzen bijtjes rond. We wandelen de bedding 
af; verderop begint die op een canyon te lijken. Het wordt warmer en de meisjes keren terug 
naar de auto, want eindelijk kunnen die shorts eens worden boven gehaald! 
Waarnemingen: Cetti’s zanger, een koppeltje blauwe rotslijster, gaai, putter, groenling, 2 
slangenarenden en Europese kanarie. 
Vlinders: distelvlinder, bruin zandoogje, icarusblauwtje, oranjetipje, argusvlinder, 
tijgerblauwtje, zuidelijke koninginnenpage en oranje luzernevlinder. 
Amfibieën en reptielen: 2 klokschildpadden, Peloponnesoshazelworm, slangenoogskink, 
pootloze skink en Peloponnesoshagedis. 
 

 
Peloponnesoshazelworm (Anguis cephallonica) 
 
Schorpioenen zijn hier ook goed vertegenwoordigd. 
We rijden richting Kardamyli. Onderweg staan veel bijenkasten. 
We picknicken en hebben net gedaan als het begint te regenen.  
Waarnemingen: Balkantoornslang en een juveniele smaragdhagedis. Vogels: paapje, hop, 
raaf. Planten: Cystrus, gladiool, anemoon. 
Nora, Hanna en Fien blijven bij de auto om te kaarten terwijl wij een wandelingetje maken. 
Niet lang daarna wordt Nora opgeroepen om te komen fotograferen. Er bloeien prachtige 
orchideeën. 
We rijden verder en houden een koffiestop in het dorpje Prosilio. Het cafeetje is eigenlijk een 
kleine kruidenierszaak, waar enkele tafeltjes staan. Het is er netjes en de tafelkleedjes zijn 
aan de hoeken vastgelegd met punaises. We leren terug enkele Griekse woordjes: nè = ja en 
efaristo = dank je wel. Natuurlijk mag het Lokers niet ontbreken en Hilde V. bestelt een 
koffietje met sjuum. Hilde D. merkt op dat je je kunt sjèren met dat sjuum. 
We besluiten om nog eens naar de plaats te rijden waar we de katslang vonden. Johan vindt 
er een mini klokschildpad.  
Er staan heel wat orchideeën op de hellingen en Nora wordt vriendelijk verzocht haar 
kaartspel te onderbreken om nog eens mee te komen fotograferen. Ze probeert van op 
afstand met de walkietalkies te kaarten, maar op de duur lukt dit niet meer, want ze heeft 
haar kaarten mee. 
We vinden er ook nog 3 Peloponnesoshazelwormen, 5 wormslangen en een pootloze skink. 
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Het is pas 17u15, maar het regent terug. We schuilen wat in de auto’s en wagen een nieuwe 
poging na een 15 tal minuten. Tevergeefs, de regen is er terug. Het levert wel een mooie 
regenboog op, waarbij we spontaan “Over the rainbow” beginnen zingen. Daan wordt 
opgezet. We dansen de sirtaki, zelfs in omgekeerde richting! 
We keren terug naar het hotel. Onderweg spotten we nog een roodkopklauwier. 
’s Avonds eten we pasta bij Nederlander Wim. 
 
Woensdag 20 april 
’s Morgens is er lekker paasbrood bij het ontbijt: een gevlochten brood met in het midden 
een rood gekookt ei. Geert S. en Karine gaan naar de bakker. De koffiekoeken zien er lekker 
uit en we nemen er enkele mee. De anderen gaan inkopen doen in de Katarina market.  
Een geluk bij een ongeluk(je): bij het wegrijden van het hotel rijden we een auto aan van 
andere hotelgasten. We roepen hen erbij en het blijkt dat de man (Mr. Kretzschmar) een 
boek heeft geschreven over de orchideeën van Kreta. Hij is hier op reis om ook de 
orchideeën van de Peloponnesos in kaart te brengen. Er worden mailadressen uitgewisseld. 
Na de reis nemen we contact op met hen voor het determineren van de orchideeën op foto 
(zie lijst op pagina 18). 
We rijden richting Karyovouni.  Waarnemingen: naaktvingergekko (8cm), slangenoogskink, 
scheltopusik, zandadder (58 cm), wormslang, reuzensmaragdhagedis en Balkantoornslang.   
 

       
naaktvingergekko (Mediodactylus kotschyi)  reuzensmaragdhagedis (Lacerta trilineata) 
 
Vlinders: rotsvlinder, bruin blauwtje, hooibeestje, oranjetipje en icarusblauwtje. 
Vogels: wielewaal, staartmees en 34 overvliegende zomertortels. 
Terug veel orchideeën.  
Onderweg vertelt Hanna enkele mopjes: wat moet je doen als een pizza ziek is? Naar Dr. 
Oetker gaan. Ken je de mop van de mummie? Veel te ingewikkeld… 
We parkeren de auto in het dorpje Karyovouni (Kapuoβouvi in het Grieks) en maken een 
wandeling buiten het dorp, de bergen in. 
Waarnemingen van vlinders: klein geaderd witje, oranjetipje, zwavelig oranje tipje 
(vrouwtje), oostelijk oranjetipje (mannetje en vrouwtje), groot koolwitje, atalanta, grote 
vos en argusvlinder. 
Vogels: buizerd, raaf, koolmees, vink en baardgrasmus (mannetje). 
 Amfibieën en reptielen: Peloponnesoskielhagedis, pootloze skink, klokschildpad en Griekse 
berghagedis. 
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Griekse berghagedis (Lacerta s.l. graeca)                Peloponnesoskielhagedis (Algyroides  
                                                                                          moreoticus) 
 
Er zijn terug heel wat orchideeën te zien. 

Planten: anemoon, wilde perenboom, Asphodeline lutea, helmkruid, Vicia melanops en 
prachtige veldjes met cyclamen (Cyclamen repandum). Geert S. brengt een cadeautje mee: 
vers geplukte laurier. Dat zal goed van pas komen als we thuis een moussaka maken of een 
stoofpotje! 

We keren terug naar het dorpje en gaan er iets drinken. Nora, Hanna en Fien maken kennis 
met een bejaard vrouwtje. Ze is gefascineerd door de walkietalkie die ze mee hebben.  
Er wonen amper 13 mensen in dit dorp, geen kinderen; die zijn  er enkel in de weekends en 
de vakanties. We drinken iets in het plaatselijk cafeetje en zien dat er buiten een gebouw 
wordt gerestaureerd. Het blijkt een olijfperserij te zijn. Ze hopen hiermee toeristen te lokken.  
Wij mogen al eens binnen gluren: er is nog veel werk aan de winkel… 
Op het terras wordt alles klaar gezet voor het paasfeest zondag. Er is dan paaslam aan het 
spit. Blijkbaar wordt er al vanaf de maandag voor Aswoensdag (clean Monday) geen vlees 
meer gegeten. Goede vrijdag is een trieste dag. ’s Avonds is er een rondgang in de dorpen. 
Pasen wordt ’s nachts gevierd. 
We rijden verder en stoppen in de omgeving van Kyvelia. Waarnemingen: roodkopklauwier, 
pootloze skink, wormslang, slangenoogskink, pimpernel. 
’s Avonds eten we in AkpoπaΛi. Het is een goede bediening en we betalen € 107,30. De 
menu’s die we kiezen, zijn stuk voor stuk lekker: spaghetti bolognaise, carbonara en 
napolitana, moussaka, codfish, kip met champignonroomsaus en garnalen in tomatensaus 
met kaas en rijst. Nora, Hanna en Fien drinken vers geperst sinaasappelsap.  
 
Donderdag 21 april 
Inpakken vandaag. Nora, Hanna en Fien zien de zon en de zomerkleedjes worden boven 
gehaald. 
Buiten worden 15 vale gierzwaluwen opgemerkt. 
Om 9u05 vertrekken we richting  Gialova en gaan eerst inkopen doen. Buiten aan de 
supermarkt zijn aardbeien te koop. Ze zijn duur: € 3,5 per bakje. We kopen de kleinste.  
In de verte ligt sneeuw op de bergen. Het is al 14° en er is geen wolkje te bespeuren. Wat 
een verschil met de voorbije dagen! 
Onderweg zien we olijfbomen die van de onderkant worden gesnoeid. Ambiance in de auto: 
lady Gaga zingt ‘Born this way’ en er wordt luidkeels mee gezongen. 
Onderweg wordt een slangenarend opgemerkt. 
We rijden door Kalamata en horen er Europese kanarie.  
In het voorbijrijden zien Nora, Hanna en Fien een fitnesscenter, waar sporters aan het 
zwoegen zijn op de loopband. Vriendelijk als ze zijn, wordt er eens gezwaaid naar hen. 
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Voorbij het centrum van Kalamata volgende waarnemingen: blauwe kiekendief (mannetje), 
boerenzwaluw, oeverzwaluw, gierzwaluw, huiszwaluw en vale gierzwaluw. 
Een eindje verder worden bij de slager, met het paasfeest in zicht, lammetjes te koop 
aangeboden, gebakken of niet gebakken… 
We rijden weg uit Kalamata en vinden. Onderweg ligt een dode steenmarter. We spotten 
terug een slangenarend. 
De aardbeien zijn lekker, hun geld waard! 
Tussen Kalamata en Pylos is er wat meer landbouw en zien we wijnvelden. Er lopen 
verschillende mannen met een paternoster rond (caramboli). 
Waarnemingen: graszanger, Alpengierzwaluw, gaai, arendbuizerd, wielewaal, ekster, grote 
zilverreiger en gele kwik. 
In Gialova zoeken we hotel Zoe, mét zwembad. Van op de achterbank klinkt in koor “Merci, 
Geertje, merci Geertje, merci!  
De kamers zijn wat kleiner dan in hotel Stoupa, maar mooi en proper. Nora, Hanna en Fien 
delen een klein appartementje met hun drieën, compleet met keukentje. Jammer genoeg 
werkt hun douche niet goed, ook niet nadat we dit verschillende keren vroegen in het hotel. 
Geen probleem, ze kunnen bij ons douchen.  
Onze volgende doelsoort is de Afrikaanse kameleon.  
We picknicken aan zee. Nora, Hanna en Fien houden een fotosessie met de zomerkleedjes 
aan.  
Waarnemingen:  
Vogels: torenvalk, bonte kraai, raaf, kuifleeuwerik, paapje, roodkopklauwier, 
roodpootvalk, grauwe kiekendief, bruine kiekendief, grauwe gors, grote karekiet, 
oeverloper, lachstern en witte kwik. 
Vlinders: koninginnenpage. 
Planten: blauwe zeedistel, zeekraal, schorrekruid, witte cystrus (spec) en Orchis laxiflora. 
Amfibieën en reptielen: Griekse landschildpad (mini!), Europese moerasschildpad en 
boomkikker. De Afrikaanse kameleon vinden we niet. 
 

     
boomkikker (Hyla arborea) 
 
Insecten: veenmol. 
We houden een koffiepauze in een plaatselijk cafeetje, maar het wordt warmer en we wagen 
ons al aan een fris pintje (‘Mythos’ ) of een ijsje. 
In Gialova hopen we luipaardslang te vinden. We vinden die, zwemmend in het water! Johan 
is bij de pinken en neemt er een foto van. Over deze waarneming weiden we niet te veel uit, 
té pijnlijk voor Geert C… 
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luipaardslang (Zamenis situla) 
 
 
Verdere waarnemingen:  
Amfibieën en reptielen: Balkanbeekschildpad, ringslang en Balkanmeerkikker. 
Een woudaap vliegt verschillende keren heen en weer en we zien ook 5 bosruiters. 
Bij het terugkeren naar het hotel zit een mannetje roodpootvalk op een draad. Mooi! 
’s Avonds gaan we eten in restaurant ‘Miandros’, voor € 93,50: slaatje ‘Koppa’ (notensla, sla, 
parmezaan, noten en honingvinaigrette), fish and chips, soort lasagne, gefrituurde 
calamares, gegrilde sardientjes, aubergines met kaas en een soort Griekse goulash. We 
worden vriendelijk bediend en het eten smaakt. 
’s Avonds gaan we nog ‘luchten’: vos, steenmarter, tjitjak, boomkikker (auditief) en 
Balkanmeerkikker (auditief). 
 
Vrijdag 22 april 
We ontbijten buiten voor het hotel. Zalig! Er is brood, koffie, marmelade, koffie, thee, 
chocomelk, gebakken eieren, lekkere Griekse yoghurt met honing en vers geperst 
sinaasappelsap.  
Ondertussen de volgende waarnemingen: ralreiger, blauwe reiger, roodstuitzwaluw, 
boerenzwaluw, oeverzwaluw, huiszwaluw, koolmees en huismus. 
Na het ontbijt doen we terug een poging voor de luipaardslang, maar die zien we niet. We 
zien wel 2 roodpootvalken, woudaapje, bruine kiekendief en we horen een graszanger. In 
het water zwemt een Balkanbeekschildpad met een grote kap in zijn schild. 
We rijden richting Paleokastro. Waarnemingen onderweg: 7 roodpootvalken, raaf, 
graszanger en Turkse tortel. 
Noordelijk van Gialova lagune: een uitgestrekt, moerassige vlakte.  
Waarnemingen: 
Vogels: purperreiger, graszanger, strandplevier, kleine zwartkop en kwartel. 
Amfibieën en reptielen: Balkanbeekschildpad en reuzensmaragdhagedis. 
Vlinders: distelvlinder. 
Omgeving van Paleokastro: cirlgors. 
Via een kleine wandeling komen we bij het graf van koning Nestor. Het stelt niet meer voor 
dan een met gras overgroeide ruïne. Blijkbaar werd de zoon van koning Nestor, 
Thrasymedes, hier begraven. Op een bord staat aangegeven dat dit rond 1680-1060 v.C. 
moet zijn geweest. Tip: eventjes googelen en je komt al heel wat meer te weten over Nestor 
en zijn zoon Thrasymedes. 



14 
 

We rijden een klein eindje verder, parkeren de auto en komen bij een prachtige baai uit. Een 
idyllische picknickplaats!  
Waarnemingen: duinpieper, ralreiger en kleine zilverreiger. Een  ♀strandplevier loopt weg 
van haar nest. We gaan weg om haar niet verder te verstoren. Ze keert terug naar haar 
nestje. Hilde D. zag het  ♂ deze morgen al. 
Planten: muizendoorn, spoorbloem (Centrastis) en gele hoornpapaver. 
Amfibieën en reptielen: Peloponnesoshagedis en groene pad.  
 

 
groene pad (Pseudepidalea viridis) 

Terwijl Geert S. zijn middagdutje doet, gaan wij het water in. Heerlijk! Je kunt ver wandelen, 
het is precies een plateau in het water.  

Onderweg naar Romanos: buizerd en gaai. Er staat spekwortel. 
Onze tip in Romanos is een ontgoocheling: het is ingepalmd door een golfterrein. Nora, 
Hanna en Fien kijken geïnteresseerd toe terwijl ‘Ken’ aan het golfen is. Hij zwaait hen 
vriendelijk toe.  
Er ritselt een Peloponnesoshagedis in de struikjes. Er staat klaverzuring en er vliegt een 
icarusblauwtje. 
Geert C. wil nog een poging wagen voor de luipaardslang, maar die is niet te bespeuren. We 
zien er wel terug een woudaap en een ralreiger. 
We rijden verder naar Stenosia en zien onderweg bijeneter en reuzensmaragdhagedis op de 
baan. 
Waarnemingen: wormslang en Peloponnesoshagedis.  
Vogels: groenling en bijeneter. 
We plukken lekkere gele vruchtjes van een boom om op te eten, lekker, maar we weten 
eigenlijk niet wat het is… 
Nora, Hanna en Fien blijven in het hotel. Ze hebben het zwembad voor hen alleen! 
We halen de meisjes terug op in het hotel. Blijkbaar is de hoteleigenaar een 
slangenliefhebber. Hij zelf is er nu niet, maar zijn vrouw, die samen met hem het hotel 
uitbaat, toont ons een boek waar hij in staat. Misschien kunnen we nog wat informatie 
verkrijgen van hem? 
We rijden naar Pylos. Waarnemingen:  
Amfibieën en reptielen: klokschildpad, Balkantoornslang en Peloponnesoshagedis. 
Planten: gladiool en warkruid (soort duivelsnaaigaren). 
Vogels: gaai en bosuil. 
Voor het avondeten stoppen we in Pylos. We eten in een pizzeria: lekker, maar veel te veel! 
Geen probleem, we krijgen de rest mooi verpakt mee. We bestellen pizza margherita, 
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traditional Greek pizza, penne carbonara, penne met pesto en penne met feta, tomaat en 
olijfjes. De Greek salad mag natuurlijk ook weer niet ontbreken. 
Het is Goede Vrijdag vandaag en in de kerk komt iedereen de lijkwade groeten en kussen. 
Lange rijen mensen schuiven in stilte aan. Buiten de kerk staan misdienaars te wachten in 2 
rijen. Het schrijn met de lijkwade wordt naar buiten gedragen terwijl 1 man aan het zingen is.  
Een meisje spreekt ons buiten aan: ze hoort ons praten, maar ze weet niet welke taal we 
spreken. We babbelen wat, maar als de lijkwade passeert, zondert ze zich vlug af en maakt 
haar kruisteken, te beginnen bij haar rechterschouder.  Op het schrijn ligt een houten 
Jezusbeeld, verpakt in plastiek. Iedereen sluit zich in een lange rij aan achter het beeld, met 
een kaarsje in de hand. De kinderen houden een lampionnetje vast. Het wordt een lange, 
stilzwijgende optocht. De man blijft zingen.  
Als iedereen de kerk uit is, gaat Geert C. een kaarsje branden… voor de luipaardslang. 
 
Zaterdag 23 april 
Geert is deze morgen alleen op stap: nog eens op zoek naar de luipaardslang. Geen geluk, hij 
ziet wel roodkeelpieper en hoort een kleine karekiet. 
Het is terug prachtig weer om buiten te ontbijten. Enkele huismussen weten dat hier iets valt 
te rapen en doen zich tegoed aan het brood uit het ontbijtmandje bij de buren. 
We maken kennis met Stavros, de hoteleigenaar. Hij is verwonderd dat we een luipaardslang 
zwemmend in het water aantroffen. Veel informatie kan hij ons niet geven. Hij is een wat 
zwijgzame man en vertelt over zijn waarnemingen.  
Onze volgend stopplaats is de burcht ‘Old Navarino Castle’ in Paliokastro. We moeten nog 
eens langs de plaats van de luipaardslang en natuurlijk stoppen we daar nog eens…. nog 
altijd geen succes. De overvliegende woudaap heeft er zijn vaste stek.  
Waarnemingen onderweg: blauwe reiger, kleine zilverreiger, kleine zwartkop, 
roodborsttapuit, Spaanse mus en raaf. 
We wandelen bergop naar de burcht. Er staat veel Phlomis (al trouwens de hele reis zagen 
we deze plant). Waarnemingen: Alpengierzwaluw, blauwe rotslijster, hop en kleine 
zwartkop. 
Vlinders: icarusblauwtje, rotsvlinder, atalanta, oranje luzernevlinder, koninginnenpage, 
oostelijk marmerwitje en argusvlinder. 
Amfibieën en reptielen: wormslang en pootloze skink. 
Terwijl we wandelen op de ruïnes van de burcht, hebben we een betoverend uitzicht op de 
baai waar we gisteren picknickten. 
We dalen terug af en picknicken bij het water beneden. Er ligt een mooie zee-egel in het 
water.  
We voeren de meisjes terug naar het hotel. Geert, Johan en de Hildes gaan vogelen, terwijl 
Geert  en Karine nog een poging wagen om een Afrikaanse kameleon te vinden. We stoppen 
eerst nog even aan… de luipaardslang. Geen luipaardslang, wel dobbelsteenslang. 
Bij de kameleon ook geen succes, we vinden er wel enkele boomkikkers en een 
slangenoogskink.  
We keren terug naar het hotel en stoppen nog eens bij de plaats van de luipaardslang. We 
bekijken langs de oever van het kleine kanaaltje de betonnen rand tegen het bruggetje en 
daar zit tussen een spleet de luipaardslang. We kunnen zijn koptekening zien, maar de slang 
verroert niet, hoe stil we ons ook houden. Oef, gevonden!  
Op de betonnen boord aan het bruggetje zien we een Peloponnesoskielhagedis. We zien er 
ook nog Balkanbeekschildpad, Europese moerasschildpad, waterhoen, paapje en 
roodkeelpieper. 
De waarnemingen van Geert S., Johan en de Hildes: ralreiger, bosruiter, aalscholver, 
steltkluut, bruine kiekendief, purperreiger, blauwe reiger, kleine zilverreiger, oeverloper, 
groenpootruiter, krombekstrandloper en flamingo. 
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’s Avonds eten we in restaurant ‘Elia’: geen goede service. Ze rekenden ons € 1 p.p. brood 
aan en 5 flessen water aan. Daar waren we niet echt mee akkoord... 
Na het avondeten gaan we nog ‘luchten’. Plots worden we blok gereden: een auto voor ons 
en 1 achter ons. We schrikken wel. De parkwachter denkt dat we op zoek zijn naar 
kameleons om die illegaal te vangen en te verkopen.  We leggen uit waarvoor we hier zijn en 
na wat geaarzel toont hij ons een Afrikaanse kameleon. Prachtig! 
 

 
Afrikaanse kameleon (Chamaeleo africanus) 
 
De meisjes gaan slapen en wij gaan er nog iets op drinken. Jammer, de ‘kameleon bar ‘ is 
gesloten. In het café iets verder kunnen Johan en Geert S. niet weerstaan aan een ijsje. Hilde 
V. vraagt een thee, maar krijgt ice tea en de dubbele espresso van Hilde D. is niet meer dan 
een bodempje koffie. Niet erg, we genieten nog na van onze waarneming van vanavond. 
 
Zondag 24 april 
Vrolijk Pasen! Er worden rood geverfde paaseitjes en brioche geserveerd bij het ontbijt.  
Op een gammel tafeltje probeert de hoteleigenaar het spit klaar te maken voor het 
paaslammetje. 
Waarnemingen tijdens een kort wandelingetje voor het ontbijt: roodkeelpieper, grote 
karekiet en gele kwik. 
We rijden richting Handrinos, maar rijden eventjes verkeerd. Het levert ons wel een Griekse 
beekkikker op aan een klein watervalletje.  
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Griekse beekkikker (Rana graeca) 
 
Onderweg bezoeken we 3 kleine grotten: we zien er vleermuizen (spec) en een  
Balkanrotsmuis.  
Verdere waarnemingen: 
Vogels: roodstuitzwaluw, cirlgors, torenvalk en buizerd. 
Vlinders: bruin blauwtje, oranje luzernevlinder en oostelijk marmerwitje. 
We rijden verder naar de watervallen ‘Polylimnio’ in Haravgi, maar die zijn niet zo 
gemakkelijk te vinden. De GPS coördinaten kloppen niet en we komen terecht bij een stort. 
We vragen de weg en het blijkt dat het nog meer dan 8 km verder is. 
Onderweg zien we veel lammetjes aan het spit draaien.  
Waarnemingen: gaai, nachtegaal, Cetti’s zanger en oostelijke egel. 
Bij de watervallen vliegen heel wat vlinders: cleopatra, distelvlinder, klein koolwitje, groot 
koolwitje, veldparelmoervlinder, citroenvlinder, bloemenblauwtje, boomblauwtje, bont 
zandoogje,  kaasjeskruiddikkopje en oranjetipje. 
We komen tijdens de wandeling bij een idyllisch picknickplaatsje, ongelooflijk mooi! In het 
water zwemmen zoetwaterkrabben. Cyclamen staan hier overal. 
We laten onze picknickdoos achter om die straks terug op te halen. Geert S. schrijft er nog 
een boodschap die waarschijnlijk alle Grieken hier zonder probleem kunnen lezen en we 
wandelen verder. De meisjes wagen zich eventjes in het ijskoude water. Terwijl ze zich in het 
zonnetje terug opwarmen, wagen Hilde V., Johan en Geert S. zich nog een beetje verder naar 
boven over de rotsen. Er vliegt een grote gele kwik over het water.   
We wandelen terug. Er staat een podium in een wei dicht bij de parking en de meisjes geven 
er een optreden. We krijgen nóg een mooie afsluiter: een Griekse vuurvlinder (♂)! 
Na deze mooie stop rijden we terug naar ons hotel ‘Marinos rooms’, waar we in het begin 
van de reis 1 nacht overnachtten. We zien overal feestende Grieken.  
Onderweg stoppen we om geld af te halen. We konden in het vorige hotel niet betalen met 
Visa, alhoewel ze ons dit per mail wel zo hadden beloofd.  
Op een pleintje staat een reuze Paasmand met grote rode eieren in. Geert S. wil ons 
trakteren hiermee en neemt er één uit de mand. Hij wordt door een boze Griekse man tot de 
orde geroepen en legt braafjes het ei terug… ’t zou toch niet lekker geweest zijn en een 
beetje aan de harde kant… 
Op weg naar Oud-Korinthië: kuifleeuweerik, roodkopklauwier, koolmees en pimpelmees. 
We stoppen ten noorden van Tripoli en vinden er wormslang, Balkantoornslang, pootloze 
skink en Peloponnesoshagedis. Een baardgrasmus laat zich ook mooi bewonderen. 
We komen om 19u15 aan in Marinos Rooms. Buiten aan de kerk horen we terug de priester 
zingen. 
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We eten in ‘Marinos’ (= niet het hotel, wel een restaurant in het dorp): lekker en verzorgd. 
Voor de laatste avond mag een Greek salad bij onze maaltijd niet ontbreken!   
Als we terugkeren naar het hotel, zien we nog een geelpootmeeuw en naaktvingergekko, op 
een muur van een huis. We horen nog de dwergooruil in het hotel. 
 
Maandag 25 april 
Na het ontbijt nemen we nog een groepsfoto, met Vasilis erbij.  
Buiten horen we Europese kanarie en hop. 
In een vijvertje voor het hotel zitten roodwangschildpadden. 
We doen nog wat inkopen: Griekse olijfolie en de lekkere nougat die we in het begin van de 
reis kochten. 
Onze laatste stop is het kanaal van Korinthië: er werd gestart met de bouw in 1881. Op 6 
oktober 1893 was de ‘Grand openingsceremony’.  
Wikipedia: Het Kanaal van Korinthe (Grieks: Διώρυγα της Κορίνθου) is een kunstmatige 
waterweg in Griekenland. Het werd in het laatste decennium van de 19e eeuw aangelegd op 
de plaats waar de Landengte van Korinthe op zijn smalst is, namelijk 6343 m. Sindsdien is de 
Peloponnesos geen schiereiland meer, maar een echt eiland. Het lijnrechte kanaal is 6,3 km 
lang, 23 m breed en zo’n 8 m diep. De grote gaten in de wand zijn veroorzaakt door 
springstof, toen in de Tweede Wereldoorlog de doorvaart werd geblokkeerd. 
De zes bruggen (vijf voor het autoverkeer, één voor de spoorweg) die de Peloponnesos met 
het Europese vasteland verbinden, liggen ongeveer 70 m boven de waterspiegel. Het kanaal 
heeft de vaarweg tussen Piraeus en de Ionische Zee met ongeveer 350 km verkort. Toch is het 
enkel geschikt voor middelgrote schepen, want sterke stromingen maken het gevaarlijk voor 
kleine bootjes, terwijl de geringe diepgang een bezwaar is voor grote schepen van meer dan 
10.000 ton. Een sleepboot loodst de vaarschepen er doorheen in een halfuur. Dit gebeurt 
omzichtig, want de bijna loodrechte wanden van grind en leem brokkelen regelmatig af. 
Lange wachttijden, hoge tolkosten en gevaarlijk manoeuvreren dragen ook al niet bij aan een 
intensief gebruik. 
Waarnemingen: hop, roodpootvalk, blauwe rotslijster , purperreiger en kuifleeuwerik. 
Jammer, onze reis zit er op. We arriveren in de luchthaven om 11u45 en landen om 16u50 in 
België. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grieks
http://nl.wikipedia.org/wiki/Griekenland
http://nl.wikipedia.org/wiki/19e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Landengte_van_Korinthe
http://nl.wikipedia.org/wiki/Peloponnesos
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schiereiland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Springstof
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brug_(bouwwerk)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterspiegel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piraeus_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ionische_Zee
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sleepboot
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grind
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leem
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Lijsten 

 

Amfibieën en reptielen 

1. Gewone pad (Bufo bufo) 
2. Groene pad (Pseudepidalea viridis) 
3. Boomkikker (Hyla arborea) 
4. Balkanmeerkikker (Pelophylax kurtmuelleri) 
5. Griekse beekkikker (Rana graeca) 
6. Griekse landschildpad (Eurotestudo hermanni) 
7. Klokschildpad (Testudo marginata) 
8. Europese moerasschildpad (Emys orbicularis) 
9. Balkanbeekschildpad (Mauremys rivulata) 
10. Afrikaanse kameleon (Chamaeleo africanus) 
11. Europese tjitjak (Hemidactylus turcicus) 
12. Naaktvingergekko (Mediodactylus kotschyi) 
13. Peloponnesoskielhagedis (Algyroides moreoticus) 
14. Reuzensmaragdhagedis (Lacerta trilineata) 
15. Griekse berghagedis (Lacerta s.l. graeca) 
16. Peloponnesoshagedis (Podarcis peloponnesiacus) 
17. Slangenoogskink (Ablepharus kitaibelii) 
18. Pootloze skink (Ophiomorus punctatissimus) 
19. Peloponnesoshazelworm (Anguis cephallonica) 
20. Scheltopsik (Pseudopus apodus) 
21. Wormslang (Typhlops vermicularis) 
22. Zandboa (Eryx jaculus) 
23. Balkantoornslang (Hierophis gemonensis) 
24. Luipaardslang (Zamenis situla) 
25. Ringslang (Natrix natrix) 
26. Dobbelsteenslang (Natrix tessellata) 
27. Katslang (Telescopus fallax) 
28. Zandadder (Vipera ammodytes) 

Orchideeën1 

1. Anacamptis papilionacea 
2. Barlia robertiana 
3. Ophrys ferrum-equinum 
4. Ophrys fusca ssp. Calocaerina 
5. Ophrys reinholdi 
6. Ophrys scolopax 
7. Ophrys sicula 
8. Ophrys spruneri 
9. Ophrys tenthredinifera 
10. Orchis anthropophora 
11. Orchis italica 
12. Orchis quadripunctata 

 

                                                           
1
 Determinatie van orchideeën door de Heer en Mevrouw Kretzschmar. 
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Ophrys spruneri                                                     Ophrys scolopax 

                                                    
Orchis anthropophora                                          Ophrys sicula                                        

                                                                          
Ophrys tenthredinifera                                                     
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Zoogdieren 

1. Oostelijke egel 
2. Tuinspitsmuis 
3.  Balkanrotsmuis  

4. Steenmarter 
5. Vos 

 
 Vogels 

1. Wilde eend 
2. Aalscholver  
3. Woudaap  
4. Ralreiger 
5. Kleine zilverreiger 
6. Grote zilverreiger  
7. Blauwe reiger 
8. Purperreiger 
9. Flamingo  
10. Slangenarend 
11. Bruine kiekendief 
12. Blauwe kiekendief 
13. Grauwe kiekendief 
14. Arendbuizerd  
15. Buizerd 
16. Sperwer  
17. Torenvalk 
18. Roodpootvalk 
19. Waterhoen 
20. Steltkluut 
21. Strandplevier 
22. Steenloper  
23. Krombekstrandloper  
24. Bosruiter 
25. Oeverloper 
26. Groenpootruiter 
27. Geelpootmeeuw 
28. Lachstern 
29. Turkse tortel 
30. Zomertortel 
31. Bosuil 
32. Steenuil 
33. Dwergooruil 
34. Gierzwaluw 
35. Vale gierzwaluw 
36. Alpenzwaluw  
37. Hop 
38. Bijeneter 
39. Kuifleeuweerik 
40. Oeverzwaluw 
41. Boerenzwaluw 
42. Roodstuitzwaluw 

43. Huiszwaluw 
44. Duinpieper  
45. Boompieper 
46. Roodkeelpieper  
47. Grote gele kwik 
48. Gele kwik 
49. Nachtegaal 
50. Paapje 
51. Roodborsttapuit 
52. Blauwe rotslijster 
53. Merel 
54. Zwartkop 
55. Braamsluiper  
56. Kleine zwartkop 
57. Baardgrasmus 
58. Graszanger 
59. Cetti’s zanger 
60. Kleine karekiet 
61. Grote karekiet 
62. Fluiter 
63. Koolmees 
64. Zwarte mees 
65. Pimpelmees 
66. Staartmees 
67. Rotsklever 
68. Roodkopklauwier 
69. Ekster 
70. Gaai 
71. Kauw 
72. Bonte kraai 
73. Raaf 
74. Wielewaal 
75. Huismus 
76. Spaanse mus 
77. Vink  
78. Kneu   
79. Putter  
80. Groenling 
81. Europese kanarie 
82. Cirlgors 
83. Grauwe gors 
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Dagvlinders 

1. Zuidelijke koninginnenpage 
2. Koningspage  
3. Groot koolwitje 
4. Klein koolwitje 
5. Klein geaderd witje 
6. Oostelijk marmerwitje 
7. Oranjetipje 
8. Oostelijk oranjetipje 
9. Zwavelig oranjetipje 
10. Oranje luzernevlinder 
11. Citroenvlinder 
12. Cleopatra 
13. Griekse vuurvlinder 
14. Tijgerblauwtje 
15. Boomblauwtje 
16. Bloemenblauwtje 
17. Bruin blauwtje 
18. Icarusblauwtje 
19. Grote vos  
20. Atalanta 
21. Distelvlinder 
22. Veldparelmoervlinder 
23. Bruin zandoogje 
24. Hooibeestje  
25. Bont zandoogje 
26. Argusvlinder 
27. Rotsvlinder  
28. Kaasjeskruiddikkopje  

 

 


