
            
         Ophrys speculum ssp. regis-ferdinandii  Ophrys fuciflora ssp. candica 

 

Påsketuren til 
 

Rhodos 
 

29.03-06.04.2007 
 

 
Cytinus hypocistis 



 Rhodos Påsken 2007 

 Side 1 

Indholdsfortegnelse Side 
 
Dagmar og Lenes dagbogs notater. 3-43 
 
Torsdag den 29.03  3 
 
Fredag den 30.03  4  
1. stop Kamiros  4 
2. stop Profitis Ilias   6 
3. stop Profitis Ilias   7 
4. stop Profitis Ilias   9 
 
Lørdag den 31.03 11 
1. stop Katavia 11 
Frokost stop – Prassonissi 13 
2. stop Stranden ved Plimiri 14 
 
Søndag den 01.04 16 
1. stop mellem Apollona og Laerma (efter første nye bro) 16 
2. stop mellem Apollona og Laerma (efter anden nye bro) – ”vejen op i himlen”. 18 
3. stop lidt nord for Laerma 20 
4. stop Mellem laerma og Lardos, kort før Lardos  21 
 
Mandag den 02.04 23 
1. stop Thermes Kallithea  23 
Dagens lille mellem stop  25 
Frokoststop  26 
2. stop Mellem Arhípoli og Eloúsa  27 

 
Tirsdag den 03.04 30 
1. stop Kastellos 30 
2. stop Vest for Agios Isidoros – Phrygana  32 
3. stop Syd for Embonas ”Bodils eng”  33 

 
Onsdag den 04.04 36 
1. stop Profitis Ilias 36 
2. stop Epta Piges   37 
3. stop – Sommerfugledalen, Petaloudes  39 

 
Torsdag den 05.04 42 
 
Fredag den 06.04 43 
 



 Rhodos Påsken 2007 

 Side 2 

Bilag 45 
Deltagerliste 45 
Orkideer på Rhodos af Niels inkl. lokaliteter 46 
Skærmplanter på Rhodos af Niels 56 
Floraliste af Ole 57 
Sommerfugleliste af Thøger 63 
Ekursions Program 64 
Kort over diverse lokaliteter 65 

 
Redigeret af Dagmar Levisen og Lene Køhler 



 Rhodos Påsken 2007 

 Side 3 

Torsdag den 29.03.06 
 
Vi stod tidligt op og kørte til lufthavnen ca. kl. 630. Her mødtes vi forventningsfulde og glade med 
de andre rejse-deltagere. Nogle var gamle kendinge og andre nye for os. De sidste der kom, var 
Bodil og Niels, der havde billetterne. Niels gjorde vores forventninger endnu større ved at fortælle 
om efterretningerne fra Dorthe og Morten. De havde nu været på Rhodos i en uge og havde set 
rigtig mange orkideer og andre blomster. 
Heldigvis kunne vi tjekke ind som gruppe-rejse, så det gik hurtigt og smertefrit. Vi kunne også få 
kufferterne helt til Rhodos, så var vi fri for at koncentrere os mere om dem, troede vi. 
Sikkerhedskontrollen var ikke så slem, som vi havde frygtet. Vi var jo også forberedt på, at vi ikke 
måtte have farlige ting i håndbagagen, men hvem havde troet, at en tom vandflaske blev regnet for 
at være så farlig, at den skulle smides væk. Indenfor fik vi købt noget vand og nogle aviser, som vi 
fik læst, inden vi skulle til gate.  
Flyet var kun lidt forsinket, og der var lidt turbulens under opstigningen. I flyet var mad og drikke 
til salg. Det var ikke som før i tiden, hvor vi blev beværtet under flyveturen. Vi købte øl og vand og 
nød flyveturen. Lene løste lidt Sudoku undervejs. 
 
Da vi var på vej ned rystede flyet meget, men så dukkede bjerge, huse og landskaber frem. Vi 
landede i Athen lufthavn fem minutter i kl.14 lokal tid. Vi skulle først videre kl.18.50. Peter W viste 
os, hvor vi skulle checke ind, så vi kunne få det nye bording pas. Nu var tid til at få lidt at spise eller 
til at drikke en kop kaffe på en lille cafe. Der var vist også nogle, der fandt ud af, hvor man kunne 
købe øl. Senere kiggede vi lidt på den interessante udstilling med alle de grave og krukker, der var 
fundet, da man anlagde lufthavnen.  
 
Da vi senere tjekkede ind til Rhodos flyet, var der noget, der ikke stemte. Claus og Jytte kunne ikke 
få et bording pas, fordi deres kufferter ikke var med til indtjekning. Det viste sig, at flere af 
kufferterne ikke var tjekket ind helt til Rhodos, men kun til Athen. Der blev nu lidt renderi, før ca. 8 
personer inkl. Peter og Lene, havde fået hentet deres kufferter nede i bagage udleveringen og alt var 
i orden. Det var bare underligt, at der var flere, der havde fået et bording pas, uden at nogen gjorde 
dem opmærksom på den manglende bagage. Så var der sikkerhedstjek til Rhodos flyet. Her var de 
meget emsige. Der blev klappet på folks kroppe både opad og nedad. Der blev kikket ind i kameraer 
og ind i bærbare computere, og selv den mindste kniv var helt forbudt 
 
Efter ca. en times forsinkelse lettede vi fra Athens lufthavn. I flyet fik vi kaffe eller juice og peanuts 
eller croissant. Det var dejligt med lidt at drikke. Vi landede på Rhodos kl.20, og da vi skulle have 
vores kufferter, stod Dorte og Morten og ventede på os. De havde i alt fundet 39 arter af orkideer, så 
vi kunne godt begynde at glæde os. Kl. 21 sad vi i bussen og der var god plads. Peter W. talte om 
alle var der, og vi kørte til hotellet, som lå meget centralt. 
 
Peter og Lene fik først et værelse, der var optaget af et ungt par, så de måtte ned og have et nyt. Nu 
var det tid for Peter og Lene til at gå ud og spise, Dagmar og Gitte ville ikke med. Peter og Lene gik  
ned på den fiskerestaurant, de havde fået anbefalet, som lå meget tæt på hotellet. De fik som starter 
noget ristet brød. De bestilte salat og stegt sværdfisk med ris og pommes frites, dertil vand og en 
frisk hvidvin. Lige da de var begyndt at spise, kom Erich, Birgit og Christiane og lidt efter også 
Jørgen og Birgit. Peter og Lene fik en dessert på husets regning, men det var ikke lige noget for 
Lene. Da de kom tilbage til hotellet, sad Gitte og Dagmar i baren. De gik meget hurtig op og fik 
pakket ud. 
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Fredag den 30.03.06 
 
Hotellet var godt, værelserne pæne, sengen dejlig, men badeværelset meget lille, så man skulle sno 
sig. Morgenbordet var også udmærket. Der var græsk yoghurt, som nogle ynder med honning på, og 
flere slags pålæg. Men der manglede noget groft gedigent brød og marmeladen var helt tørret ind. 
 
Da vi alle var på plads i bussen, bød Niels os velkommen til en fantastisk uge og fortalte, at på 
grund af en misforståelse, havde vi i dag fået dobbelt ration madpakker, idet både busselskabet og 
hotellet havde leveret. Men så kom ingen til at sulte.  
 
Vi kørte ned langs vestkysten til vores første stop. 
 
Dagens 1. stop - Kamiros. 
Det var et Phrygana område med lys fyrreskov. Vejret var utrolig flot og lunt, men lidt blæsende, 
når vi kom lidt højere op. Der var meget tørt, for Rhodos havde fået alt for lidt regn den her vinter. 
Der lå også en gammel ruin – kaldet ”Rhodos Pompeji”, den sprang Peter K op for at se. 
 

Kamiros - Rhodos Pompeji:  Den havde sin blomstringstid i det 6. 
århundrede f. Kr. Den blev først genopdaget i midten af det 19. århundrede. Byen var 
anlagt på en bjergside, med en smuk udsigt over pinjeskove, olivenlunde og helt ud til 
kysten. Indbyggerne i Kamiros måtte imidlertid betale dyrt for den kønne 
beliggenhed. I år 226 f.Kr. ødelagde et jordskælv næsten samtlige bygninger. Man 
genopbyggede byen, men i 142 e. Kr jævnede et andet stort jordskælv byen med 
jorden, og nu blev Kamiros forladt. Af de prægtige bygninger, der har stået her, er 
næsten intet bevaret. På hele det store område får man dog et godt indtryk af livet i en 
hellenistisk by. 

 
Vi andre gik i gang med at botanisere og så bl.a. 
 

         
Salviebladet Cistus      Cistus salvifolius 

 
Kreta-Cistus Cistus incanus ssp. creticus 

Haremad Lapsana communis 
Rød Arve  Anagallis arvensis 
Fuglemælk Ornithogalum 

Salviebladet Cistus Cistus salvifolius 
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Cytinus     Cytinus hypocistis 

 

Småblomstret Cistus Cistus parviflorus  
Svovlgul Surkløver Oxalis pes-caprae 

Stinktræ med lange bælge Anagyris foetida 

Tornet Stjernekurv Pallenis spinosa 

Arum med sort blomst Arum  

 Ophrys scolopax 

Cytinus Cytinus hypocistis 

 Ophrys sphegodes ssp. mammosa  

Grenet Gyvelkvæler Orobanche ramosa  

Lodden Gyvelkvæler  Orobanche pubescens  

 Ophrys scolopax ssp. scolopax 

Evighedsblomst Helichrysum italicum 

 Ophrys speculum ssp. regis-ferdinandii 

Hestebønne Vicia faba 
 

 
Hestebønne    Vicia faba 

 
Vi var nu på vej til vores anden lokalitet Profitis Ilias, men først skulle vi have et lille indkøbs stop i 
byen Salakos, for vi manglede både øl og vand. Der gik et par planter rundt i bussen  
 



 Rhodos Påsken 2007 

 Side 6 

Skjoldfrø Tordylium apulum 
Lyng-Silke Cuscuta epithymum 
 

Profitis Ilias: Rhodos trediehøjeste bjerg (798). En sti som er anlagt af italienerne 
fører fra et lille kapel indviet til profeten Elias rundt om toppen. Toppen selv er 
militært område og afspærret. 

 
Vi havde i alt tre stop på bjerget. Det første var en af Dorthe og Mortens lokaliteter, hvor der var en 
overdådighed af Flueblomster. 
 
Dagens 2. stop Profitis Ilias  
 

                 
                         Neotinea maculata   Munkehætte   Arisarum vulgare 
 

Neotinea Neotinea maculata 
 Ophrys reinholdii ssp. reinholdii 

Jomfrukam Scandix pecten-veneris 

 Ophrys xvicina (nm heterochila) 
Dværgulvefod Selaginella denticulata 

Aspodelus Aspodelus fistulosus 
Kermes-Eg Quercus coccifera 
Munkehætte Arisarum vulgare 
Børste-Fladbælg Lathyrus setifolius 

Læge-Styraks Styrax officinalis 

Blågrøn Star Carex flacca 
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Ophrys xvicina nm. heterochila 

Profitis Ilias 3. stop 
 
Nu kørte vi meget tæt på toppen. Vi skulle have holdt lidt længere nede, for vi skulle se en 
endemisk Pæon, men det var ikke muligt for bussen at holde der. Heroppe var det meget blæsende, 
men vi spiste frokost i læ af en klippe under et gammelt kroget blomstrende pæretræ, midt blandt en 
masse ophrys. Bagefter botaniserede vi rundt deroppe, men der var flere, der også gik ca. 1½ km 
ned ad vejen for at se den endemiske 
 
Rhodos-Pæon Paeonia rhodia 

 

        
                     Rhodos-Pæon    Paeonia rhodia            Langsporet Gøgeurt   Orchis anatolica 

 

samt 
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Tornet Bibernelle Sarcopoterium spinosum 

Langsporet Gøgeurt Orchis anatolica 

Trebladet Rørhyacint Bellevalia trifoliata 
Sydlig svalehale,  Iphiclides podalirius 

 
Lene havde masser af kvaler med at få den fotograferet. Ikke fordi den fløj, men det blæste så 
kraftigt, at den hele tiden drejede rundt. Vi troede den af alle kræfter klamrede sig til blomsten. 
 
Krokus Crocus 

Anemone Anemone pavonina 

 Ophrys fuciflora ssp. fuciflora 

Stjernefrø Rhagadiolus stellatus 

Dragerod (bl) Dracunculus vulgaris 

Dødslilje Asphodelus fistulosus 
Høst-Alrune Mandragora autumnalis 

 

       
Ophrys reinholdii ssp. reinholdii Høst-Alrune   Mandragora autumnalis 

 
Da vi kom tilbage til bussen, viste det sig, at der oppe stod den allerflotteste af Rhodos Pæonerne. 
Der udover var der 
  
Sommerfugle-Orkide Anacamptis papilionacea ssp. messenica

 Ophrys scolopax ssp. rhodia 

Munkehætte Arisarum vulgare 

 Ophrys lutea ssp. gallilaea 

Alm. Ært Pisum sativum 
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Der fotograferes Sommerfugle-Orkide    Anacamptis papilionacea ssp. messenica 

 
Profitis Ilias 4. stop 
 
Vi kørte videre, til vores sidste stop på Profitis Ilias. Det var et underligt sted med faldefærdige 
bygninger med hegn omkring måske resterne af en skolegård, som vi gik ind over, derefter ind 
imellem nogle træer og op på en knold med mange blomster 
 

  
Ophrys ferrum-equinum ssp. ferrum-equinum Salep-Gøgeurt  Orchis morio 

 
Sommerfugle-Orkide albino Anacamptis papilionacea ssp. messenica 

Dragerod Dracunculus vulgaris 
Salep-Gøgeurt (normal og albino form) Orchis morio 

 Neotinea lactea 
Hestesko-Flueblomst Ophrys ferrum-equinum ssp. ferrum-equinum 

Knoldiris Gynandriris sisyrinchium 

 Orchis lactea 
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 Ophrys lutea 

Fransk Anemone Anemone coronaria 

 Anacamptis laxiflora ssp.laxiflora 

Ranunkel Ranunculus asiaticus 

Alrune Mandragora officinarum 
 

                                    
Lactea          Orchis lactea 

 
 
På vejen hjem så vi fra bussen grupper af  Orchis provincialis, men der var ikke tid til flere stop. 
 
Da vi kom hjem gik Peter og Lene en lille tur og fik købt øl og vand. Senere mødtes de med  
Dagmar og Gitte. Vi gik lidt rundt i gaderne, men besluttede at spise på den fiskerestaurant, hvor 
Peter og Lene havde spist aftenen før. Den ville de to andre også gerne prøve. Vi fik de samme 
slags ristede brød, salat som forret, derefter Peter grillet laks, Gitte sværdfisk og Dagmar og Lene 
fik Sole (Tunge) med ris og pommes frites. Dertil drak vi først Retsina og derefter hvidvin. Det 
smagte godt, dejlig mad, godt selskab. Mens vi sad der, kom der flere fra rejseselskabet først 
Thøger, Kjeld og Harald, senere Ole, Niels, Bodil, Peter, Morten og Dorte. 
 
Da vi var færdige med at spise, blev en lille hvid pastil lagt på en tallerken og tjeneren hældte lidt 
vand på den og den voksede til et lille tårn. Det viste sig at være en parfumeret serviet, så man både 
kunne tørre sig om munden og få rene fingre. Et pudsigt indslag. Derefter hjem i seng oven på en 
lang og begivenhedsrig dag. 
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Lørdag den 31.03.06 
 
Vi vågnede til en rigtig storm. Først troede Lene, det var nogle folk, der kørte rundt med store 
containere, men det var vinden, der ruskede i balkoner og palmer. Der trak nogle meget sorte skyer 
op. Efter morgenmaden styrtede det ned, og vi tog regnslag over hele oppakningen. Buschaufføren 
havde lagt håndklæder på trappetrinene, så bussen ikke blev helt svinet til. 
 
Vi skulle ned på sydkysten, helt ned på spidsen, og chaufføren sagde, at det sandsynligvis ville være 
tørvejr på syd-øen. Så vi tog af sted i regnvejret og skulle køre i næsten 2 timer. Langs vejene var 
der træer med gule blomster, det var. 
 
Blåbladet Akacie Acacia cyanophylla 
 
Vi fik et indkøbsstop. Der var så utrolig mange varer i den butik. De var stablet op på hylder og på 
gulvet og rundt om alle hjørner. Der var stort set alt mellem himmel og jord. Der var også et toilet 
uden nøgle i døren. Vi kørte videre sydpå og det regnede stadigvæk. Vi var på vej til Katavia-
Prassonissi. 
 

Katavia - Er øens sydligst beliggende landsby. Den ligger på en stor slette, der i 
højsommeren minder om en steppe. Her anlagde italienerne en militær lufthavn under 
2. verdenskrig. Nu dyrkes der igen korn og meloner. 

 
Dagens 1. stop Katavia 
 
Der var tørvejr, da vi stod ud af bussen, men meget overskyet. Vi fik dog flere solstrejf og kun 
meget få dryp. Det var dejligt at komme ud i luften. Det havde været en lang tur, og det var et 
utroligt smukt phrygana landskab, der bredte sig for vores øjne. For den utrænede så det ikke rigt 
ud, men det skulle hurtigt vise sig, at det var en perle af et sted. Ind imellem buskene var der meget 
klippefyldt, og stenene kunne være meget glatte. Man skulle være varsom for ikke at glide. Det 
lærte Bjarne på den hårde måde. Han fik sig en rigtig rutschetur. Men der skete heldigvis ikke noget 
alvorligt. Vi så bl.a. 
 

           
Hvad mon man finder i phryganaen            Ophrys speculum ssp. regis-ferdinandii 
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Serapias Serapias orientalis cf. carica 

Cytinus (gule blomster) Cytinus hypocistis 

Gyvelkvæler Orobanche 
 Ophrys fusca ssp. Iricolor 

 Ophrys fusca “parvula” 

 

              
Rhodos-Vibeæg     Fritillaria rhodia 

 
Sommerfugle-Orkide Anacamptis papilionacea ssp. messenica 
Horndrager Anacamptis pyrimidalis 

Vestligt Jordbærtræ Arbutus unedo 
 Ophrys scolopax ssp. cornuta 

 

   
Stjerne-Kløver    Trifolium stellatum    Dværg-Evax  Evax pygmaea 
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Evighedsblomst Helichrysum stoechas  
Stjerne-Kløver Trifolium stellatum 

Rosmarin Rosmarinus officinalis 

 Ophrys speculum ssp. regis-ferdinandii 

Murgrøn Prasium majus 

Rhodos-Vibeæg Fritillaria rhodia 

Kreta-Hundetunge Cynoglossum creticum 

Mastikstræ  Pistachia lentiscus 

 Ophrys fusca ”parvula” 
Tornet Vortemælk Euphorbia acanthothamnos 

Vinter-Sar Satureja montana 

Dværg-Evax Evax pygmaea 

 

  
Tornet Vortemælk    Euphorbia acanthothamnos 

 

Prassonissi: - er egentlig kun navnet på en lille ubeboet ø ved sydspidsen af Rhodos 
og kun forbundet med den ved en smal sandtange. Den har imidlertid også givet navn 
til den flere hundrede meter brede og et par kilometer lange sandstrand på selve 
spidsen. Ægæerhavets dønninger mod landtungen mod vest gør den til et paradis for 
windsurfere. På østsiden af øen er havet langt roligere, men i barsk vintervejr 
forsvinder landtangen helt i havet 
 

 
Frokoststop ved Prassonissi 
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Vi kørte ned for at spise vores frokost ved Prassonissi. Planen var, at vi skulle sidde nede ved 
stranden, men det blæste alt for meget og desuden var sandet for vådt. Nogle sad lidt i læ bag 
bussen, andre satte sig rundt i phryganaen. 
 
Dagens 2. stop Stranden ved Plimiri – Phrygana 
 
Efter vi havde indtaget maden, kørte vi til Plimiri strand. Der var store bølger på vandet og der var 
en meget lille forsømt kirke. Men der var også en spændende eng med mange blomster. 
 

Plimiri – Her findes en vidunderlig strand, der er halvmåne formet med klitter og 
havnen er nyanlagt. I det 5. og 6. årh. opførte man en treskibet basilika, men 100 år 
senere blev den og den omgivende by ødelagt ved en oversvømmelseskatatrofe 
(Plimiri = oversvømmelse). I det 18. eller 19. årh. byggede man oven på ruinerne af 
basilikaen den nuværende gotiske kirke.  

 

         
Tæge-Gøgeurt  Orchis coriophora ssp. fragrans Den lille kirke 

 
Italiensk Oksetunge Anchusa azurea 

Smalbladet Slangehoved Echium angustifolium 

Alm. Fennikel Foeniculum vulgare 

 Ophrys speculum ssp. regis-ferdinandii 

Tæge-Gøgeurt Orchis coriophora ssp. fragrans 

Lyng-Silke Cuscuta epithymum 

Dødslilje Asphodelus fistulosus 
 Ophrys fusca ssp. blitopertha 
Blitopertha bestøves af en Oldenborre Blitopertha lineolata 

Serapias Serapias orientalis cf. carica 

 Ophrys lutea ssp. gallilaea 

Asiatisk Ranunkel Ranunculus asiaticus 

Lyslilla Gedeskæg Tragopogon hybridus 

Kron-Okseøje Chrysanthemum coronarium 

Storkronet Skjoldfrø Tordylium apulum 
Svalehale Papilio machaon 
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Det var en smuk Svalehale. Den frøs, så den sad stille længe. Derfor blev der taget mange billeder 
af den. Der kom store sorte skyer, og vi fik et par dryp. Men nu var det også tid til at køre. På 
hjemvejen var der en lastbil, der havde tabt en palle mursten i et vejkryds. Stenene flød ud over hele 
kørebanen. Politiet dirigerede trafikken og chaufføren så opgivende ud, mens han samlede mursten 
op. Lidt efter kørte vi ind i regnen igen. Det piskede ned. Det var en kæmpe byge. Heldigt, at vi 
havde haft tørvejr nede sydpå. 
 
Vi gik lige op med vores ting inden Dagmar, Peter og Lene gik ned på det lille svenske kagested, 
der lå tæt ved vores hotel. Vi fik æbletærte/citronmarengskage te og kaffe. Dejligt med lidt sødt 
ovenpå dagens strabadser. 
 
Vi skulle mødes kl.19 med en større gruppe for at finde et spisested, hvor de serverede andet end 
Pizza og Shawarma. Det lykkedes. Restauranten hed ”Antique”. Vi blev bænket ved et meget langt 
bord, hvor det i begyndelsen trak meget på dem, der sad yderst. Efter de fik stillet lidt på 
ventilationen, var der ok. Peter K. og Dagmar spiste lammekoteletter og Lene peberbøf. Vi havde 
delt en skål græsk salat og blæksprutter. Dertil havde vi fået en dejlig lokal rødvin og til slut fik vi 
et stykke kage på husets regning. Så var det ”hjem og i seng” for at være friske til morgendagens 
strabadser. 

Svalehale  Papilio machaon 
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Søndag den 01.04.06 
 
Vi vågnede op til dejligt vej, sol og lidt skyer, men med megen blæst. Det ville ikke blive nemt, at 
fotografere viftende planter. Niels talte os, for at se om vi alle var på plads i bussen. Det var ikke 
nemt, for der var altid nogle der myldrede rundt  
 
Blåregn Wisteria sinensis 
hang ud over murene og 
Bougainvillea Bougainvillea glabra 

klatrede op ad træer og huse 
 
Ole sang fødselsdagssang for Niels, som havde fødselsdag. Det var ikke engang aprilsnar, for Niels 
blev tres år. Det havde han gået meget stille med. 
 
Der blev sendt en svamp rundt i bussen, en Skællet Sejghat. 
 
Dagens 1. stop mellem Apollona og Laerma (efter første nye bro) 
 

Fra Apollona til Laerma passerer vejen hen over de mere eller mindre udtørrede lejer 
for småfloderne, som længere mod øst forener sig i den store Gaidoúras eller 
Gaidouropótamos flod. Vejen snor sig videre som en fuld farbar grusvej gennem 
maki, fyrreskov, olivenlund og vinmarker hen over og imellem de vestlige højdedrag, 
det østlige Kalokerino (397 m), Assouri (367 m) og Axiouni (360 m). Laerma er en 
typisk græsk landsby med cirka 650 indbyggere. Den ligger næsten midt på øen 
omgivet af skove, olivenlunde og kornmarker. Der er over 11 km til den nærmeste 
landsby. 

   
Italica Orchis italica 

 
 Ophrys fuciflora ssp. fuciflora 
 Ophrys fusca ssp. cinereophila 

 Ophrys reinholdii ssp. reinholdii 
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Sommerfugle-Lavendel  Lavandula stoechas 

 
 Ophrys ferrum-equinum ssp. ferrum-equinum 

Serapias Serapias bergonii 

Italica Orchis italica 
de stod i store mængder, næsten som et tæppe 
 Ophrys scolopax ssp. scolopax 

 

                     
                  Den hængte mand   Orchis antropophora                Sydlig svalehale  Phiclides podalirius 
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Den hængte mand Orchis antropophora 

Sommerfugle-Lavendel Lavandula stoechas 

 Ophrys fusca ssp. fusca  

 Ophrys omegaifera ssp. omegaifera 
Lyslilla Gedeskæg Tragopogon hybridus 

Sydlig svalehale,  Phiclides podalirius 

 Ophrys lutea ssp. galilaea 
 Ophrys bombyliflora 

Fliget Brunrod Scrophularia canina 

 
Dagens 2. stop mellem Apollona og Laerma (efter anden nye bro) – ”vejen op i himlen”. 
 
Vi kørte hen til et udtørret flodleje, hvor lederne og de hurtige gik op ad en stejl vej og forsvandt, 
mens de mere sindige botaniserede langs flodlejet, og andre igen satte sig bare ned og nød solen. 
 

 
 

 Ophrys fuciflora ssp. candica 

Fuglemælk Ornithogalum 

 Ophrys lutea ssp. galilaea 
 Ophrys fusca ssp. fusca”persephonae” 
 Ophrys scolopax  

Barlia Barlia robertiana 
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Ophrys fuciflora ssp. candica Man ligger på knæ for Candica 

 
På nogle af træerne så man poser med en masse larver. Vi havde set fænomenet flere steder fra 
bussen, men her hang de, så vi kunne tage det i nærmere øjesyn. 
 

                          
 
 
Der var en gul klump af små bitte edderkopper, som myldrede rundt, når man rørte lidt ved grenen, 
de sad på. 
 
Serapias Serapias bergonii 

Sommerfugle-Orkide  Anacamptis papilionacea ssp. messenica 
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  Edderkopper i massevis 

 
Dagens 3. stop lidt nord for Laerma, phrygana bakke 
 
Nu var det tid til frokost, hvor vi sad et utrolig smukt sted. Vi fik at vide, vi skulle passe på ikke at 
sætte os i Bombyliflora, for dem skulle der være rigtig mange af på dette sted. 
 

                    
Bombyliflora  Ophrys bombyliflora                      Ophrys xvicina nm. calypsus 

 
Bombyliflora Ophrys bombyliflora 

 Ophrys fusca ssp. fusca 

Lyng-Silke Cuscuta epithymum 
Serapias Serapias bergonii 

 Ophrys fuciflora ssp. fuciflora  
 Ophrys scolopax ssp. scolopax 
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 Ophrys speculum ssp. regis-ferdinandii 
 Ophrys xvicina (nm. calypso) 

Ribbekurv Hedypnois cretica 

Knoldet Borst Leontodon tuberosus  
 
Dagens 4. stop Mellem laerma og Lardos, kort før Lardos 
 

Lardos – I denne egn træder øens typiske sorte granit mange steder frem. Derfor har 
stenarten samme navn som den lille, meget grønne og stadig forholdsvis intakte 
landsby. 

 

                 
                        Iris   Iris unguicularis    Laxiflora  Anacamptis laxiflora ssp. laxiflora 

 

Opopanax  Opopanax hispidus 

 Anacamptis laxiflora ssp. laxiflora 

Iris  Iris unguicularis 

Scolopax Ophrys scolopax ssp. scolopax 
Gul Bartsie Parentucellia viscosa 

Jernurt-Salvie Salvia verbenacea 

Østligt Jordbærtræ Arbutus andrachne 

Vestligt Jordbærtræ Arbutus unedo 

Alm. Stinktræ Anagyris foetida 

Drababladet Klokke Campanula drabifolia 

Myrte Myrtus communis 

 
Det var et vidunderligt sted bare at gå rundt, men nu var det svært at kapere flere blomsternavne. Vi 
kørte ud gennem Lardos og forbi Lindos. Der var seks deltagere, som ønskede at se Lindos. De stod 
af bussen og skulle så selv finde hjem. De fik desværre ikke så meget ud af det, for der var tidligt 
lukket, da det var søndag. 
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Da vi kom hjem, gik Lene, Peter K. og Dagmar på Konditoriet med de gode kager og fik 
æblekage/ostekage te og kaffe. Vi fik på huset regning nogle græske påskesmåkager. De lignede 
store vaniljekranse, men smagte som kammerjunkere. 
 

Lækker æbletærte 

 
Om aftenen var vi seks personer, der gik ind til den gamle by for at finde et spisested. Vi fandt 
”Mama Sophia” et dejligt familiested med en god atmosfære og dejlig mad. Først fik vi 
hvidløgsbrød, og salat med skinke, rucula og ost. Vi delte to portioner. Derefter spiste tre en 
velsmagende Stiffado. Det ville vi egentlig have haft alle sammen, men der var kun til tre. Gitte og 
Peter K. spiste derfor Lammekoteletter og Lene fik en Spicy svinekotelet. De havde ikke noget 
oksekød, da det stadig væk var udenfor sæsonen. Portionerne var utroligt store. Det var umuligt at 
spise op. Værten fortalte om stedet. Det var hans bedstemor Sophia, som i sin tid startede 
restauranten for 40 år siden. Mange af råvarerne blev den dag i dag hentet på hendes fødeø. Vi fik 
en ouzo på huset regning. Vi slentrede hjem gennem byen. Da vi kom til hotellet sad Lindos 
gruppen og fik kaffe. De havde haft svært med at komme tilbage. Der var ingen bus, så de havde 
blaffet og var blevet kørt op til et sted nærmere hovedvejen. Chaufføren havde derefter været så 
venlig at ringe efter to taxaer til dem. 
 

Fra den gamle by 
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Mandag den 02.04.06 
 
Dagens 1. stop Thermes Kallithea 
 

Thermes Kallithea – Områdets mineralholdige vand og varme kilder var kendt 
allerede i antikken. De blev omtalt af Hippokrates fra Kós – en af lægekunstens fædre 
– og dengang som i vor tid søgte folk til stedet for at drikke vandet, der skulle have en 
helbredende virkning på gigt-, lever-, nyre- og tarmsygdomme. I 1900- tallet blev 
velsituerede mennesker kureret for gigt og andre dårligdomme. Termalbadet blev 
ødelagt ved et bombeangreb under krigen. De fleste af bygningerne er dog delvis 
bevaret og bliver for tiden restaureret. Kilden med sprudlende svovlholdigt vand, som 
desværre er ødelagt for tiden, befinder sig inde i kuppelbygningen. 

 
Solen skinnede, og vi kørte i bussen ud mod Thermes Kallithea, hvor vi var et par timer. Dorte og 
Morten kendte en god lille skov med mange spændende orkideer, hvortil der ca. var 1 km at gå. Den 
styrede vi mod. Det blev en lang tur langs en varm landevej i stærk sol. Mange af os fandt den 
aldrig, fordi nogle af lederne var løbet i forvejen og var sporløst forsvundet. Men så nød vi i stedet 
den meget smukke og spændende vegetation omkring termerne.  
 
Man var med EU-støtte ved at restaurere Termerne, som blev bygget af italienerne i 40erne. 
Termerne var noget forfaldne, men det må have været flot engang. Mosaikgulvene blev nu lagt i 
antikke mønstre med små ovale sorte og hvide sten. Det var meget spændende. 
Der var varmt i solen, men køligt i skyggen, så nogle sad i solen og andre under træerne. De meget 
modige var ude og bade, mens de ivrige gik rundt og fandt orkideer og spændende planter. 
 

  
        Strand-Hornskulpe   Glaucium flavum       Lyslilla Gedeskæg  Tragopogon hybridus 

 
Havrerod Tragopogon porrifolius 
Tornet Stjernekurv Pallenis spinosa 
Aspodelus Aspodelus 

 Ophrys scolopax ssp. rhodia 
Strand-Hornskulpe Glaucium flavum 
Kron-Okseøje Chrysanthemum coronarium 
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Æselagurk  Ecballium elaterium 

 
Katost-Snerle Convolvulus althaeioides 

Æselagurk Ecballium elaterium 

Gul Saflortidsel Carthamus lanatus 
Piltidsel Carduus pycnocephalus 

Småblomstret Kronvikke  Coronilla parviflora 
Kreta-Cistus Cistus incanus ssp. creticus 

Timianhederose Fumana thymifolia 

Surkløver Oxalis pes-caprae 
Lyslilla Gedeskæg Tragopogon hybridus 

Thymelaea Thymelaea hirsuta 

Murgrøn Prasium majus 
Hvid Reseda Reseda alba 

Vinget Hindebæger Limonium sinuatum 

Stiv Gåseurt Anthemis rigida 

 

 
Vinget Hindebæger  Limonium sinuatum 
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Da vi var i bussen for at køre videre viste Peter W en plante  
Søfennikel Crithmum maritimum, med en 
Orobanche Orobanche pubescens 
 

  
  Orobanche Orobanche pubescens på Søfennikel                   Ophrys scolopax ssp. rhodia 

 
der snyltende derpå. Niels sagde, at det var første gang han havde set Orobanche snylte på en 
skærmplante 
 
Dagens lille mellem stop 
 
Vi fik et ekstra stop, for Niels syntes et sted så lovende ud. Der var nu ikke noget særligt spændende 
på det sted. Der stod to landmålere og råbte til hinanden længere oppe ad vejen. De råbte meget 
højt, så vi troede først, at de skændtes. Ida fremviste en kvist af et  
 
Jordbærtræ Arbutus unedo 

 
og Leif fandt en Ricinus med store frø. Vi talte om, hvor giftig den var, og at den bruges til at lave 
Amerikansk olie.  
 
Amerikansk Olieplante/Kristpalme Ricinus communis 
Mammosa Ophrys sphegodes ssp. mammosa 
Småblomstret Cistus Cistus parviflorus 
 Ophrys scolopax ssp. rhodia 
Rhodos-Vibeæg Fritillaria rhodia 
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Niels råbte ”boarding”. Vi skulle til et Supermarked efter vand m.m. og så skulle vi spise ved et 
udtørret flodleje. Thøger fremviste en plante, der lugtede af karry. Det var en 
 
Karry-Evighedsblomst Helichrysum stoechas 

 
Frokoststop 
 
Flodlejet var meget tørt og der lå store dynger affald både deri og på siderne. På den anden side af 
vejen var der en skråning med sol og læ, hvor vi satte os og ”nød” vores madpose. Heldigvis var der 
masser af Italica at kigge på 
 

. Frokost stop 

 
 
Stor Hjertegræs Briza maxima            
 Orchis Italica 

 Ophrys fusca cf.  ssp. blitopherta 
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Ophrys fusca cf.  ssp. blitopherta 

 

Dagens 2. stop Mellem Arhípoli og Eloúsa 
 

Arhípoli er en lille landsby, der ligger malerisk i Pikaria-flodens dal. Ca. 4 km herfra 
befinder den smukt beliggende Eloúsa sig. Byen har en enorm stor plads med toetages 
huse med buegange foran. I den ene ende af pladsen ligger en kirke. Det hele virker alt 
for stort til sådan en lille by, men det skulle have været sommerbolig for øens 
italienske guvernør. Det blev bygget i 1930’erne. 

 
Vi skulle hen til det sted, hvor vandet løber over vejen mellem Arhípoli og Eloúsa. Vi kravlede op 
ad en skrænt, der var langs vejen. Det var en lys fyrreskov. Her var mange spændende planter bl.a. 
 

                    
           Trebladet Rørhyacint  Bellevalia trifoliata  Sommerfugleorkide Orchis papilionacea ssp. messenica 
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Sommerfugleorkide Orchis papilionacea ssp. messenica

 Ophrys fusca ssp. fusca ”persephonae” 
Stjernefrø Rhagadiolus stellatus 

    den bruges i fremstillingen af ”Metaxa” 
Murgrøn Prasium majus 

 Ophrys reinholdii ssp. reinholdii 
Trebladet Rørhyacint Bellevalia trifoliata 

Fransk Astragel Astragalus monspessulanus 

 Ophrys tenthredinifera 

Dragerod (bl) Dracunculus vulgaris 
Bladløs Asparges Asparagus aphyllus ssp. orientalis 

Enårig Fladbælg Lathyrus annuus 
 Orchis Italica 
Østlig Platan Platanus orientalis 

 Ophrys scolopax ssp. rhodia 

 Ophrys omegaifera ssp. omegaifera 
 
Tilbage ned ad vejen til bussen og ind bagved og videre op ad nogle rullesten, for her stod  
 

  
      Limodorum abortivum 
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 Limodorum abortivum 
Klokke-Limurt Silene behen 

 

 
Kristiane må slå en knude på sig selv for ikke at ødelægge en plante, mens hun tager en anden 

 
Der var et kunstcenter på den anden side af vejen. Der kunne kunstnere komme og udfolde deres 
ideer. Der var god plads. Vi så på nogle af de ting, der var udstillet på området. Lederen talte dansk 
og han ville gerne lave en lille botanisk have i området. Det talte han med Niels om, og han virkede 
meget ivrig. 
 
På vej hjem i bussen sang Ole den gode vise om, da der gik forår i sørøverens træben. Det havde 
igen været en dejlig dag, og nu ventede konditoriet med de gode kager. Dagmar drømmer i 
skrivende stund om den dejlige Budapesterkage. 
 
Om aftenen kort før kl. 19 stod Thøger og ventede på Harald, og Dagmar ventede på Lene og Peter 
K. Vi fem blev enige om at gå over i den gamle by for at spise. Så kom Hans og fortalte, at han lige 
havde købt bogen om Orkideerne på Kreta og Dodekaneserne til Kirsten. Han ville gerne vise os, 
hvor Boghandlen var. Nu var vi syv. Vi gik først til boghandlen. Lene og Dagmar købte 
orkidebogen og også en med Grækenlands vilde blomster. Vi gik derefter over for at spise på den 
fiskerestaurant som Peter K. havde læst om. Den hed Dinorus. Vi fik god hvidvin, og der var 
Blæksprutter, røde og hvide fisk, dampede eller grillede. Det hele smagte rigtig lækkert. Vi gik 
hjem langs med havnen i den ret så lune aften. 
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Tirsdag den 03.04.06 
 
Vejret var rigtig flot. Vores Gruppe var lidt mindre denne dag, da nogle ville ind for at snuse i den 
gamle by. Peter K, Ida og Leif tog bussen til Lindos. 
 

Lindos – Bjerget med borgen i Lindos præsenterer inden for et lille område et tværsnit 
gennem øens historie. Her er fundet vidnesbyrd om alle de vigtigste perioder på 
Rhodos – lige fra flinteværktøj fra yngre stenalder til den pompøse korsridderborg 
med høje mure. Det var først i begyndelsen af det 20. århundrede, at danske 
arkæologer igen bragte antikkens bygningsværker frem i lyset. Bjerget rejser sig 
trinvis fra nord mod syd, så der opstår fire plateauer.  
På det første ses åbningerne til tre cisterner, et tårn fra byzantinsk tid og flere 
søjlebaser med inskriptioner. De stammer fra de statuer, som velhavende borgere 
engang rejste til Athena Lindia-templet. Indhugget i klippen ser man relieffet af et 
skib – en hyldest fra Lindos´ beboere til en succesrig lokal general, der levede i det 2. 
århundrede f. Kr. Opstigningen til Johanniterborgen er nok den mest anstrengende del 
af vejen. Når man er nået derop, går man igennem en hvælvet indgangsport og 
befinder sig efter et par skridt tilsyneladende midt i oldtiden. Ved væggene står 
antikke altre og sokler fra monumenter. Udenfor ser man en mur og ovenpå den et par 
søjler. Det er resterne af en søjlehal fra hellenisk tid, der strakte sig over hele 
Akropolis med en længde på 87 m. De slanke doriske søjler i Athene-templet, hvor 
der netop er afsluttet en restaurering, befinder sig øverst oppe på det fjerde plateau. 
Det, der er bevaret, stammer fra 4. århundrede f. Kr. Med ca. 22 m længde og 8 m 
bredde er templet relativt lille, men man finder selv i Grækenland sjældent bygninger 
fra antikken, der er så harmonisk indpasset i de naturlige omgivelser. Her er 
umiddelbart uhindret udsigt til alle verdenshjørner. Det ene smukke panorama afløser 
det andet. 

 
Dagens 1. stop Kastellos 
 

 
Kastellos under restaurering 
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Efter det sædvanlige indkøbsstop var vi på vej.  I bussen sang Bjarne Green to gode viser for os. Vi 
gik op ad en bjergvej til en imponerende borg, fra Johanniternes tid på Rhodos. Den var forfalden, 
men man var ved at restaurere den. Der var en helt vidunderlig udsigt oppe fra borgen. 
 

    
      Haresæde  Lagoecia cuminoides   Burreskærm  Turgenia latifolia 

 

Haresæde Lagoecia cuminoides 
Kreta-Røllike Alchillea cretica 

Burreskærm Turgenia latifolia 

Pindsvine-Vårsalat Valerianella discoidea 
Ægbladet Murtråd Micromeria nervosa 
Murgrøn Prasium majus 

 

  
Rude  Ruta chalepensis 

 

Evighedsblomst Helichrysum 

Dunet Løg Allium subhirsutum 

 Ophrys lutea ssp. galilaea  
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Rude Ruta chalepensis 
Tandbæger Ballota 
Strandløg Urginea maritima 
Barlia Barlia robertiana 

 
Da vi skulle til at køre, var der en fra Slovenien, som gik op og satte sig i bussen. Han var med et 
andet selskab. Han måtte af igen. Så var vi på vej igen. Vi kørte syd om bjerget. Vi skulle finde 
Candica- bakken, fortalte Niels. Chaufføren fortalte undervejs, at husene her er lave, fordi 
indbyggerne er meget små. Der er ingen over halvanden meter. Mon ikke det er en skrøne. 
 
Dagens 2. stop Vest for Agios Isidoros - Phrygana 
 
Vi standsede ved en bakke, hvor der var knoldet, stenet og med mange tidsler. Ind imellem var der 
et stykke med vinstokke.  
 
Vi startede med at spise vores frokost, lidt før end vi plejede, på en bakke, hvor der var sol og læ. 
Når vi ikke satte os på tidslerne, var der dejligt. Mens Niels ledte efter candica, fandt vi  
 
 Ophrys speculum ssp. regis-ferdinandii

 Ophrys.lutea ssp. galilaea 
Ru Svinemælk Sonchus asper  

Burreskærm Turgenia latifolia 
Storkronet Skjoldfrø Tordylium apulum 

 

       
         Storkronet Skjoldfrø  Tordylium apulum         Cytinus (hvide blomster) Cytinus ruber 
 

Men det var ikke det rigtige sted, så vi måtte lidt længere hen af vejen.  
 
 Ophrys fuciflora ssp. candica  
Løvehale Phlomis bourgaei 
Trelappet Salvie Salvia triloba 

Gaffel-Limurt Silene dichotoma 
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Esparsette Onobrychis aequidentata 

Cytinus (hvide blomster) Cytinus ruber 
 

      
Løvehale  Phlomis bourgaei 

 
Nu vendte bussen, for det var meget hurtigere at køre tilbage et stykke for at komme til  
 
Dagens 3. og sidste stop Syd for Embonas 
Lys fyrreskov og ”Bodils eng” 
 

Embonas – er en velstående landsby i en affolket egn, hvor indbyggerne lever af at 
væve og producere vin. Klima, beliggenhed og jordkvalitet i området skaber de 
mikroklimaer, som er ideelle til dyrkning af flere forskellige druesorter. 

 

I skoven findes den eneste kendte lokalitet for Sværdskovlilje ”Germunsens lokalitet”. Niels fandt 
den, men den var ikke i blomst. 
 

              
Slangerod Aristolochia guichardii 
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Sværdskovlilje Cephalanthera longifolia 

Slangerod Aristolochia guichardii 

Langsporet Gøgeurt Orchis anatolica 
Neotinea Neotinea maculata 

Fennikel Foeniculum vulgare 

 

                                                    
Neotinea    Neotinea maculata 

   
Vi klatrede rundt i bakkerne og ned i en ravine, men fik så at vide, at Bodil havde fundet en helt 
vidunderlig blomstereng. Der var orkideer og mange andre blomster. Det var et meget frodigt sted, 
hvor der blev taget mange billeder, men ikke skrevet så mange blomster-navne. Flueblomsterne så 
alle sammen forskellige ud, og de stod i hundredvis. Afgangen udsat en halv time, så alle kunne nå 
at tage billeder.  
 

         
        Barlia  Barlia robertiana              Ophrys reinholdii ssp. reinholdii                  Ophrys omegaifera ssp. omegaifera 
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Barlia Barlia robertiana 
Jomfrukam Scandic pecten-veneris 

 Ophrys reinholdii ssp.reinholdii 
Mandel Prunus  dulcis 
 Ophrys ferrum-equinum ssp. ferrum-equinum 

 Ophrys fusca  

Stor Hjertegræs Briza maxima  
Dødslilje Asphodelus fistulosus 

 Ophrys omegaifera ssp. omegaifera 
 

   
Mandel   Prunus  dulcis 

 

På hjemvejen sang Ole visen om pigen, der vander blomster på en altan. Vi havde aftalt, at så snart 
vi var kommet hjem, skulle vi skynde os ned i boghandlen. Både Gitte og Lone ville også gerne 
have fingrene i bogen om Orkideerne på Kreta. Peter viste vej, og de var heldige begge to. De fik de 
sidste engelske versioner, tilbage var kun tyske og græske. Det måtte vi fejre på vores lille cafe-
sted, og denne gang gik også Bjarne og Lone med. 
 
Vi, Gitte, Dagmar, Peter og Lene ville spise i den gamle by. Vi mødtes med Jørgen og Birgit.  
Planen var, at vi igen ville spise hos Sophia, men der var lukket. Så ledte vi efter et sted, hvor Birgit 
og Jørgen havde spist, men vi fandt det ikke. Der var sandsynligvis også lukket. I det hele taget var 
der meget få åbne restauranter denne aften i den gamle by. Men inde i en lille smøge var der åbent. 
Det var et lille sted, med kun få borde indendørs. Vi var de eneste gæster, og der blev sat et par 
borde sammen. Mama stod i køkkenet, og en engelsk svigerdatter var tjener, mens et barn legede i 
køkkenet. Maden var hjemmelavet af den gode gamle slags, og der var en rigtig god atmosfære. Vi 
fik peberfrugter med noget stærkt fyld, stegte auberginer og oliven. Hovedretterne var salamaki/ 
lammekotelet eller svinekotelet med enten flødesovs eller spicy sovs, og dertil en udmærket rødvin. 
Vi slentrede hjem gennem den gamle by. Da vi kom til hotellet sad mange og hyggede sig i baren, 
men vi var trætte og gik op. 
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Onsdag den 04.04.06 
 
På vej igen, men først et indkøbsstop, før vi kørte til vores første botaniske lokalitet. Det var et 
ekstra stop, der var besluttet, fordi vi skulle ud og se Orchis provincialis in natura. Vi havde kun 
haft held til at se den fra bussen på hjemturen fra Profitis Ilias. Nu skulle vi ud og røre og 
fotografere. 
 
Dagens 1. stop Profitis Ilias 
 
Vi stoppede inde i en fyrreskov, med en stejl skråning. Der var mange gode blomster oppe på 
toppen, så det var klatreturen værd 
 

     
Provincialis  Orchis provincialis 

 
Balkan Anemone Anemone blanda 

 Orchis provincialis 

Rhodos-Alpeviol Cyclamen repandum ssp. rhodense

 Neotinea maculata 
Langsporet Gøgeurt Orchis anatolica 

 Ophrys fusca ssp. cinereophila 

og meget mere 
 
Vi kørte videre. Niels og Peter havde fundet en skærmplante. Den blev vist frem i bussen 
 
Jordkastanie Bunium microcarpum 
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 Cinereophila   Ophrys fusca ssp. cinereophila 

 
 
Vi fik også en sang. Ole sang om Ouzo, Retsina og Metaxa og Niels  ”kommer hid I piger små”, 
inden vi var fremme ved  
 
Dagens 2. stop Epta Piges - Phrygana 
 

Epta Piges – betyder de syv kilder og henviser til de syv kilder, der udspringer på 
dette sted. De syv små vandløb løber ud i en lille kunstig sø med vandfald. Søen blev 
anlagt af italienerne, som byggede en dæmning over den skovbevoksede dal. Søen kan 
man komme til ad en bjergsti eller en tunnel under hovedvejen. Tunnelen er 186 m 
lang, fugtig og mørk. 

 
 

   
Skilte over de 7 kilder og den kunstige sø 
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Her delte vi os, nogle satte sig ved bredden af et vandløb med deres madpakker. Her så man de 
oprensede bækken for store sten, hvorved vandet blev mudret. Det inspirerede Thøger til at 
fremsige dagens digt af Per Lange:  
  
                          Så tit har vi jo vasket os 
                        fra vi var ganske små 
                        at vi har glemt den første gang  
                        vi i vort vandfad så. 
  
                        En gang har det vel undret os  
                        at vandet var så klart 
                        og at det dejligt klare vand  
                        blev grumset i en fart. 
  
                        Når hænderne er snavsede 
                        så gør de vandet sort 
                        vi plumrer ak det klare vand 
                        og går så rene bort. 
 
Andre gik op ad en sti for at finde et godt frokoststed, nogle med og andre uden madposen. Det var 
en smuk tur derop, og vi så bl.a. 
 

 
Peter og Ole fandt et bedre frokoststed 

 

Dragerod Dracunculus vulgare 
Munkehætte Arisarum vulgare 
 
Nede igen så vi den endelig i blomst 
Dragerod Dracunculus vulgare 
Dværgulvefod Selaginella denticulata 

Miltbregne Ceterach officinarum 

Høst-Alrune Mandragora autumnalis 

 

Mens Dagmar fotograferede den, kom der en mand, som fortalte hende, at den var medicin. Den 
kunne rense alting indeni kroppen, når man drak den som the. 
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Nøgenbregne Anogramma leptophylla 
Bregne Cheilanthes maderensis 

Springknap Parietaria 

Østlig Platan Platanus orientalis 

Drababladet klokke Campanula drabifolia 
Purpurrandet Valmue Papaver purpureomarginata 

 

   
               Dragerod  Dracunculus vulgare           Nøgenbregne  Anogramma leptophylla 
 

 
Nu kørte vi til vores sidste lokalitet 
 
Dagens 3. stop – Sommerfugledalen, Petaloudes 

 
Sommerfugledalen er 5 km lang og har fået sit navn på grund af de tusindvis af 
bjørnespindere - Euplagia quadripunctaria, som samles i dalen i juli og august måned. 
De tiltrækkes af sekretet fra ambratræet, som ellers kun findes i Lilleasien. 
Natsværmerne anbringer sig tæt sammen på stammer, grene og sten. De sidder 
komplet ubevægelige med sammenklappede vinger, så de sortplettede, røde bagvinger 
er helt dækkede af de brune hvidstribede forvinger, hvis farvetegninger har en helt 
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fantastisk camouflagevirkning. Sommerfuglene samles i dalen for at klare den barske, 
tørre og varme årstid ved at gå i en form for hviletilstand eller sommerdvale. De 
sidder helt stille og nedsætter deres energiforbrug til et minimum. I hele denne periode 
tager de ikke føde til sig. Kun en kilometer af dalen er åben for turister. Der er anlagt 
stier og trapper langs vandløbene og træbroer over små vandfald. Fra den øverste 
udgang kan man vandre ad trapper op til det tidligere Kalópetra-kloster, som ligger på 
en eng. Ved indgangen til engen er et lille kaffehus åbent i højsæsonen.  
 

Bjørnespinder 
 

Sommerfugledalen var lidt øde, for det var udenfor sæsonen. Men der var meget smukt at gå i 
dalen. Det var en dejlig tur, selvom det var op, op og op ad trapper. Flere af os gik op til klosteret, 
som var lukket. Men der var en dejlig eng med Ophrys. Det var ikke orkidefrit område, som vi 
ellers havde fået at vide. 
 

 
Terrænet i Sommerfugledalen 
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Ambratræ Liquidambar orientalis 
Dværgulvefod Selaginella denticulata 
Ægte Venushår Adianthum capillus-veneris  
Munkehætte Arisarum vulgare 
Eucalyptus Eucalyptus 

 Ophrys lutea ssp. galilaea 

Blåstjerne Sherardia arvense 

 Ophrys scolopax ssp. scolopax 

 Ophrys xvicina (nm. homeri) 

 

   
                          Ophrys xvicina nm. homeri  Ophrys xvicina nm. homeri 
 
Vi kørte ikke så sent hjemad, så der også kunne blive lidt tid til at pakke. Undervejs i bussen sang 
Bjarne om ”Josefine og hendes symaskine”. Da vi kom hjem var det tid for den sidste kage på det 
gode konditori, Kringlen. Da vi kom derind, sad Bjarne og Lone der allerede. 
 
Vi mødtes nede i forhallen kl. 1915, for denne sidste aften ville vi alle spise samme sted. Der var 
bestilt bord på en restaurant tæt ved vores hotel. Vi blev placeret ved 4 og 7 mands borde. Det var 
egentlig en fortovsrestaurant, men fordi det ikke var så varmt endnu, var der hængt plastikgardiner 
op. Jeg tror ikke, de var vant til at få et så stort selskab på en gang. For der gik meget lang tid før de 
havde fået taget mod bestillinger på drikkevarerne, og på de hovedretter folk ville have. Imens sad 
vi og blev meget kolde, for det peb ind med kulde og blæst. Der var flere, der lige stak hjem på 
hotellet for at hente noget varmere overtøj. Akustikken var også meget dårlig. Man kunne kun høre, 
hvad den person sagde, som man lige sad ved siden af. Det var ikke nemt at føre en hyggelig 
samtale ved bordet. Vi fik Starters/Mezedes, og de var velsmagende og afvekslende, bl.a. 
hvidløgsbrød, græsk salat, tzatziki, varm ost, kødboller og auberginer. Derefter måtte vi vente meget 

længe på hovedretterne. Vi havde valgt Stiffado, men den var tam og intetsigende, og rødvinen 
havde vi smagt bedre. Så snart vi havde fået spist, skyndte vi os tilbage til hotellet, hvor vi satte os i 
baren for at få noget at varme os på. I løbet af meget kort tid var hele selskabet samlet på dette 
dejlige varme sted. 
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Torsdag den 05.04.06 
 
Vi vågnede op til overskyet vejr og blæst. Det havde regnet om natten. 
Alle stod klar med deres bagage da bussen kom, så chaufføren fik den hurtigt pakket. I lufthavnen 
ventede vi kun i 5 min, så kunne vi checke ind. Denne gang skulle kufferterne være checket hele 
vejen til København. I security check var der ingen kø, så det gik forholdsvis hurtigt, selvom vi blev 
grundigt kontrolleret. Vi ventede længe på oplysninger om vores fly, men da passagerne blev kaldt 
ud til et fly, der efter planen skulle lette efter vores, fik vi at vide, at de først kunne vide noget om 
vores fly kl. 1230. Det var ellers planen, at vi skulle have lettet 1035. Nu blev Niels bedt om at gå 
nedenunder for at tale med Olympic, for vi skulle jo nå vores fly i Athen. Da Niels kom tilbage 
fortalte han, at SAS flyet ikke ville vente på os. Men vi ville kunne nå det, hvis vi ikke kom senere 
af sted end 1300. Nu var der brød og vand på selskabets regning, men ikke øl. Det viste sig, at man 
ventede på en flybesætning, der skulle komme fra Saloniki.  
 
Vi kom med en meget lille propelmaskine, der kl.1330. kørte ud ad startbanen. Vi fløj over mange 
små og store øer, og landede i Athen lufthavn kl.1440. Da vi kørte ind mod lufthavnsbygningen, så 
vi vores fly mod København trille af sted. Hans, som skulle op nordpå i Grækenland, med et andet 
fly, mødte vi nu igen i Athens lufthavn. 
 

 

Der ventes længe, meget længe  
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Niels samlede nu alle flybilletterne sammen og gik sammen med Peter W ud for at undersøge, hvad 
der nu skulle ske. 40 personer strandet i Athen. Vi fik omsider vores bagage, men vi ventede længe, 
før vi mødtes med Niels og Peter W. Det var midt i Påsketrafikken, så der var travlhed, og det tog 
lang tid, før alt var i orden. Senere fik vi at vide, at vi med 90 % sikkerhed kunne komme hjem 
næste dag med et andet SAS-fly. Efter endnu nogen ventetid kom der en bus, som kørte os ud til et 
udmærket hotel ”Armonia” ca. ½ times kørsel fra lufthavnen gennem et utrolig grimt 
industriområde. Her blev vi indkvarteret for natten. Vi fik et dejligt værelse, og alle der havde haft 
enkelt værelse på Rhodos, fik også enkelt værelse her. 
 
Peter og Lene gik en dejlig tur langs vandet, forbi en badeanstalt og ud til en lystbådehavn, med 
nogle meget flotte skibe. Næsten alle var ude for at trække frisk luft og få rørt bentøjet efter al den 
venten i lufthavnene. Middagen var også betalt. Den bestod af pulversuppe med rødbede salat og 
fisk med dåsegrønsager. Men brødet var udmærket, og vi blev da mætte. Det hjalp med en god 
flaske rødvin. 
 

Fredag den 06.04.06 
 
Da vi kom ned til morgenmaden, hørte vi at flere var taget af sted tidligere i to hold. 
Hold 1: Ole, Kirsten, Knut-Erik, Gitte, Dagmar, Kjeld, Bente, Steen, Ulla. 
Hold 2: Peter W, Dorte og Morten, Christiane, Claus og Jytte, Lars og Elisabeth. 
Tilbage var hold 3: Niels og Bodil, Jørgen og Birgit, Lone og Bjarne, Ove, Jørn, Harald, Thøger, 
Lise, Birthe, Erich og Birgit, Grete og Jørgen, Bjarne, Leif og Ida, Knud-Erik, Peter og Lene. 
 
Hold 1- Dagmars beretning 
 
Kl. 0330 sad jeg nede i receptionen. Niels havde ringet og sagt til os, at vi ville blive hentet af en bus 
og kørt til lufthavnen. Vi var ni der skulle af sted så tidligt. Da bussen kom manglede der en, vi var 
kun otte. Receptionisten ringede til Niels, som måtte ind og vække Ole. Han havde ikke fået besked 
om noget som helst. Han blev nærmest smidt op til bussen. Han var totalt groggy og forstod ikke et 
muk af det hele. Det var vist et lykketræf, at det var den rigtige kuffert han fik med. 
 
I lufthavnen i Athen på Olympic rejser, skrev de nye billetter til os med håndskrift. En fælles billet 
fra Athen til Paris, og en fælles billet fra Paris til København. Det tog lang tid. Vi var sultne og 
tørstige. Steen sørgede for at vi fik en morgenmadsbillet hver, men vi fik ikke ro til at få noget som 
helst, for der var så meget forvirring og modsatte beskeder hele tiden. Det var svært at finde hoved 
og hale i det hele. 
Det viste sig, at Gitte og Knut-Erik skulle vente yderligere 10, skriver ti, timer i Paris, før der var 
plads til dem. Det ville Gitte ikke være med til, og hun fik langt om længe ordnet det sådan, at vi ni 
kom til at følges hele vejen via Paris til København. Gitte og Knut-Erik på business klasse, det 
sidste stykke vej til København. 
 
Vi var meget tørstige og sultne, da vi kom ombord i Air-France flyet. Men heldigvis blev der 
serveret morgenmad og juice. Steen sad i noget lyserødt bubblegum og blev limet fast til sædet. 
Stewardesserne sværmede om ham for at få fjernet den lyserøde plamage, der var på hans buksebag. 
Turen gik godt, og vi landede i Paris kl. 1010. Men den var kun kl.9.10, så vi fik en time forærende. 
Vi fandt en Cafe og bestilte øl. Det var en, der hed Desperados. Det syntes vi passede godt til det 
mareridt, denne hjemtur var blevet til. 
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Da vi kom ombord i Air-France flyet til København, var det overbooket. Der blev lidt flytten rundt, 
før vi lettede kl.1330. Resten af turen gik stille og roligt, og jeg var hjemme hos mig selv kl. 17  
 
Hold 2 – Dortes beretning 
 
Vi blev vækket ved 4-tiden og fik et godt morgenfoder, før vi tog plads i bussen mod Athens 
lufthavn. Vi var 8 lystige sjæle i Peters gruppe. Vi nåede lufthavnen og stillede os pænt i kø igen for 
at nå KLM-maskinen til Amsterdam i første etape. 
Undervejs fik vi morgenmad igen. Der var flot vejr med god sigtbarhed, så vi kunne identificere 
mange af byerne, floderne og bjergene med sne på. Det var geografiundervisning på et forståeligt 
plan. Det var spændende at se det fine mønster i kanalerne omkring Amsterdam og at se byplanerne 
i samme område. Det hele ser så fint og sirligt ud fra oven. 
 
Lufthavnen i Amsterdam er ret ny og meget flot. Den var rigelig stor til at rumme alle de 
mennesker, som var i transit eller skulle ud at rejse. Der var ca. 4 timer, hvor vi i ro og mag kunne  
studere alle detaljerne i den, så tiden gik på bedste vis. Endelig kom vi af sted mod København. Vi 
havde en meget flot tur igen med fin udsigt og dejlig mad. 
Vores maskine landede ca.10 min. før den direkte maskine fra Athen landede. Mens vi ventede på 
bagagen, ankom Niels´s hold. Vi blev hilst af Niels med et:" Hvad laver I her?" Vi måtte så pænt 
undskylde, at vi desværre ikke fik sagt pænt farvel. Det fik vi så lejlighed til nu. 
Vi efterlod Lars og Elisabeth, som stadigvæk ikke havde fået deres bagage.(Måske står de der 
endnu). Peter, Morten og jeg nåede et tog mod Jylland i en stillekupe, hvor snakken gik lystigt, idet 
vi stødte ind i Grethe og Jørgen fra Odense. 
 
Hold 3 – Lenes beretning. 
 

Processionslarver 

 
Vi fik en meget lækker morgenmad. Derefter gik vi op og pakkede sammen, så vi kunne checke ud 
kl.11. Kufferterne blev stillet ned i receptionen. Vi gik nogle små ture i området. Vi turde ikke gå 
for langt væk, hvis vi lige pludselig skulle af sted før tiden. Vi blev hentet ved 12-tiden, og vi stod 
længe og ventede udenfor lufthavnsbygningen, inden Niels kom tilbage med vores nye billetter. De 
var alle skrevet ud i hånden. Nogle sad på business class eller economy flex. Lige så snart vi var i 
luften, faldt Niels i søvn. Han havde haft en drøj nat, med samtaler med Olympic, vækning af folk 
og med at se, at alle var kommet med på de afgange som Olympic havde bestemt. 
 
Da vi landede i lufthavnen og skulle have vores kufferter, stod hold 2 og ventede på deres bagage. 
Så var det ellers med at komme hjem det sidste stykke og slappe af efter en rigtig vidunderlig ferie, 
men med en noget kaotisk hjemtur. 
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RHODOS -  Påsken 2007 
 
Deltagere: 40 
 Navn Adresse 
  1 Niels Henrik 

Faurholdt 
Solsikkevej 9, 4600 
Køge 

  2 Bodil Mohr 
Faurholdt 

do 

  3 Peter Wind Moesbakken 19, 
8410 Rønde 

  4 Ole Birger 
Lyshede 

Bavnestien 3, 2850 
Nærum 

  5 Morten Kold-
Christensen 

Primulavej 18, 7800 
Skive 

  6 Anne Dorthea 
Kold-
Christensen 

do 

  7 Jørgen Buch-
Jepsen 

Solvej 1B, Asserbo 
3300 Frederiksværk 

  8 Birgit 
Sandström 
Buch-Jepsen 

do 

  9 Lene Boding 
Køhler  

Kærmark 29, 2650 
Hvidovre 

10 Peter Køhler do 

11 Bjarne Nielsen Bakkevænget 5, 
9280 Lillevorde 

12 Lone Nielsen do 

13 Christiane 
Thage 

Strandvænget 1 4tv., 
2100 Kbh. Ø 

14 Gitte Tholstrup Strandboulevarden 
18-5/3, 2100 Kbh. Ø 

15 Ove Grønborg Råhøjen 27, 8260 
Viby J. 

16 Jørn Toftegaard 
Sterum 

Ridefogedvej 1, 
9000 Aalborg 

17 Dagmar Marie 
Levisen 

Prinsessegade 81.3, 
1422 Kbh.K 

18 Harald Kristian 
Hansen 

Spurvevænget 16, 
4700 Næstved 

19 Thøger Harder Parkvej 24, 4200 
Slagelse 

20 Lise Penter Egebækvej 136, 
2850 Nærum 

21 Knut-Erik 
Sibblund 

Fiskergata 4C, N-
9800 Vadsø, Norge 
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22 Birthe M. Uhre 
Pedersen 

Burmeistergade 
30,2.tv., 1429 Kbh. 
K. 

23 Erich Petersen Pilestykket 2, 4000 
Roskilde 

24 Birgit Petersen do 

25 Claus-Ulrich 
Leopold 

Søndertoften 160, 
2630 Tåstrup 

26 Jytte Leopold do 

27 Kjeld 
Præstegaard 

Præstejorden 16, 
2850 Nærum 

28 Jørgen 
Frandsen 

Højemarksvej 26, 
2tv, 5200 Odense V 

29 Grete Frandsen do 

30 Bente 
Rosenkilde 
Lambertsen 

Lergyden 1, Bred, 
5492 Vissenbjerg 

31 Leif Wegge 
Laursen 

Skovhaven 128, 
5320 Agedrup 

32 Ida Bjerge 
Laursen 

do 

33 Bjarne Green Byvangen 2, 5550 
Langeskov 

34 Steen Lauritsen Degenløkkevej 12, 
5300 Kerteminde 

35  Lars Hansen Solsortevej 29, 4600 
Køge 

36 Elisabeth 
Schøning 

do 

37 Knud-Erik 
Andersen 

Iholmvænget, 10, 
5700 Svendborg 

38 Hans 
Wulffsberg 

Jens Bornøsvej 10, 
2970 Hørsholm 

39 Kirsten Engel do 

40 Ulla Rygaard 
Knudsen 

Vægtens Kvarter 
267, 5220 Odense  
SØ 
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Orkideer på Rhodos 
 

Dansk Botanisk Forenings ekskursion til Rhodos  29. marts – 5. april 2007. 
 

Liste over fundne orkidetaxa på de i alt 15 besøgte lokaliteter. 
 
 
1.  Ophrys argolica ssp. lucis   (6)   Næsten afblomstret. 
 
2.  Ophrys bombyliflora   (5, 7, 8, 10)   Fuld blomst. 
 
3.  Ophrys ferrum-equinum ssp. ferrum-equinum   (5, 8, 13)   Fuld blomst. 
 
4.  Ophrys fuciflora ssp. fuciflora   (2, 5, 9)   Begyndende blomstring. 
 
5.  Ophrys fuciflora ssp. candica   (6, 12)   Begyndende blomstring. 
 
6.  Ophrys fusca ssp. blitopertha   (4)   Begyndende blomstring. 
 
7.  Ophrys fusca ssp. cinereophila   (2, 5, 7, 10)   Fuld blomst til begyndende afblomstring. 
 
8.  Ophrys fusca ssp. fusca   (5, 6, 7, 8, 9, 10, 14)   Fuld blomst til begyndende afblomstring. 
 
9.  Ophrys fusca ssp. iricolor   (3, 9)   Næsten afblomstret. 
 
10. Ophrys fusca “parvula”   (3, 4)   Fuld blomst. 
 
11. Ophrys kotschyi ssp. cretica   (3)   Afblomstret. 
 
12. Ophrys lutea ssp. galilaea   (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)   Fuld blomst. 
 
13. Ophrys lutea ssp. lutea   (1)   Fuld blomst. 
 
14. Ophrys omegaifera ssp. omegaifera   (2, 5, 10)   Fuld blomst. 
 
15. Ophrys reinholdii ssp. reinholdii   (2, 5, 10, 13)   Fuld blomst. 
 
16.  Ophrys scolopax ssp. cornuta   (3, 4)   Fuld blomst til næsten afblomstret. 
 
17.  Ophrys scolopax ssp. heldreichii   (14) Fundet og fotograferet ugen før. Ikke genfundet. 
 
18.  Ophrys scolopax ssp. rhodia   (2, 9, 10)   Begyndende blomstring. 
 
19. Ophrys scolopax ssp. scolopax   (1, 2, 5, 7, 8, 9, 15)   Begyndende til fuld blomst. 
 
20. Ophrys sphegodes ssp. mammosa   (1, 9)   Fuld blomst. 
 
21.  Ophrys tenthredinifera   (10, 14)   Afblomstret (et eksemplar med én pæn blomst). 
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22. Ophrys speculum ssp. regis-ferdinandii   (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12)   Fuld blomst.   
 
23. Ophrys speculum ssp. speculum   (8)   Næsten afblomstret. 
 
24. Ophrys xvicina (nm. calypsus)   (7)   Fuld blomst. 
 
25. Ophrys xvicina (nm. heterochila)   (2, 11, 14)   Fuld blomst til næsten afblomstret. 
 
26. Ophrys xvicina (nm. homeri)   (15)   Begyndende blomstring. 
 
27. Anacamptis pyramidalis   (3, 4, 6, 7, 9)   Knop til fuld blomst. 
 
28. Anacamptis coriophora ssp. fragrans   (3, 4)   Knop, enkelte i blomst. 
 
29. Anacamptis morio ssp. caucasica   (2)   Fuld blomst. 
 
30. Anacamptis laxiflora ssp. laxiflora   (2, 8)   Fuld blomst. 
 
31. Anacamptis papilionacea ssp. messenica   (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)   Fuld blomst. 
 
32. Anacamptis collina   (4)   Afblomstret. 
 
33. Barlia robertiana   (2, 5, 6, 11, 13)   Fuld blomst til afblomstret. 
 
34. Cephalanthera longifolia   (13)   Tidlig knop. 
 
35. Limodorum abortivum   (2, 5, 10, 13)   Tidlig knop til begyndende blomstring. 
 
36. Neotinea maculata   (2, 13, 14)   Fuld blomst. 
 
37. Neotinea lactea   (2)   Fuld blomst. 
 
38. Orchis anatolica   (2, 7, 12, 13)   Fuld blomst til nær afblomstring. 
 
39. Orchis antropophora   (2, 5)   Fuld blomst. 
 
40. Orchis italica   (2, 5, 6, 7, 10)   Fuld blomst. 
 
41. Orchis provincialis   (2)   Fuld blomst. 
 
42. Serapias bergonii   (5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14)   Knop til nær fuld blomst. 
 
43. Serapias orientalis cf. carica   (3, 4)   Fuld blomst. 
 
 
Anacamptis coriophora ssp. fragrans /A. sancta sås næsten overalt i knop. Forsøg på 
adskillelse blev ikke foretaget. Hvor førstnævnte nævnes under lokaliteterne, var den i 
begyndende blomstring. 
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Lokaliteter. 
 

Lokalitet  1. 
 
30 marts 
Kamiros 
Phrygana og lys fyrreskov 
 
Ophrys lurtea ssp. galilaea 
Ophrys lutea ssp. lutea 
Ophrys scolopax ssp. scolopax 
Ophrys sphegodes ssp. mammosa 
Ophrys speculum ssp. regis-ferdinandii 
 

Lokalitet  2. 
 
30. marts og 4. april 
Profitis Ilias 
Lys fyrreskov 
 
Ophrys ferrum-equinum ssp. ferrum-equinum 
Ophrys fuciflora ssp. fuciflora 
Ophrys fusca ssp. cinereophila 
Ophrys lutea ssp. galilaea 
Ophrys omegaifera ssp. omegaifera 
Ophrys reinholdii subsp. reinholdii 
Ophrys scolopax ssp. rhodia 
Ophrys scolopax ssp. scolopax 
Ophrys xvicina (nm. heterochila) 
 
Anacamptis morio ssp. caucasica 
Anacamptis laxiflora ssp. laxiflora 
Anacamptis papilionacea ssp. messenica  
Barlia robertiana 
Limodorum abortivun 
Neotinea maculata 
Neotinea lactea 
Orchis anatolica 
Orchis antropophora 
Orchis italica 
Orchis provincialis 
 

Lokalitet  3. 
 
31. marts 
Katavia – Prasonisi 
Phrygana 
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Ophrys fusca ssp. iricolor 
Ophrys fusca “parvula” 
Ophrys kotschyi ssp. cretensis 
Ophrys lutea ssp. galilaea 
Ophrys scolopax ssp. cornuta 
Ophrys speculum ssp. regis-ferdinandii 
 
Anacamptis pyramidalis 
Anacamptis coriophora ssp. fragrans 
Anacamptis papilionacea ssp. messenica 
Serapias orientalis cf. carica 
 

Lokalitet  4. 
 
31. marts 
Stranden ved Plimiri 
Phrygana 
 
Ophrys fusca ssp. blitopertha 
Ophrys fusca “parvula” 
Ophrys lutea ssp. galilaea 
Ophrys scolopax ssp. cornuta 
Ophrys speculum ssp. regis-ferdinandii 
 
Anacamptis pyramidalis 
Anacamptis coriophora ssp. fragrans 
Anacamptis papilionacea ssp. messenica 
Anacamptis collina 
Serapias orientalis cf. carica 
 

Lokalitet  5. 
 
1. april 
Mellem Apollona og Laerma (efter første ny bro) 
Lys fyrreskov 

 
Ophrys bombyliflora 
Ophrys ferrum-equinum ssp. ferrum-equinum 
Ophrys fuciflora ssp. fuciflora 
Ophrys fusca ssp. cinereophila 
Ophrys fusca ssp. fusca 
Ophrys lutea ssp. galilaea 
Ophrys omegaifera ssp. omegaifera 
Ophrys reinholdii ssp. reinholdii 
Ophrys scolopax ssp. scolopax 
Ophrys speculum ssp. regis-ferdinandii 

 
Anacamptis papilionacea ssp. messenica 
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Barlia robertiana 
Limodorum abortivum 
Orchis antropophora 
Orchis italica 
Serapias bergonii 

 

Lokalitet  6. 
 

1. april 
Mellem Apollona og Laerma. Efter anden ny bro (”vejen op i himlen”) 
Lys fyrreskov og phrygana 

 
Ophrys argolica ssp. lucis 
Ophrys fuciflora ssp. candica 
Ophrys fusca ssp. fusca (“persephonae”?) 
Ophrys lutea ssp. galilaea 
Ophrys speculum ssp. regis-ferdinandii 

 
Anacamptis pyramidalia 
Anacamptis papilionacea ssp. messenica 
Barlia robertiana 
Orchis italica 
Serapias bergonii 

 

Lokaitet  7. 
 

1. april 
Lidt nord for Laerma 
Phrygana-bakke 

 
Ophrys bombyliflora 
Ophrys fusca ssp. cinereophila 
Ophrys fusca ssp. fusca 
Ophrys lutea ssp. galilaea 
Ophrys scolopax ssp. scolopax 
Ophrys speculum ssp. regis-ferdinandii 
Ophrys xvicina (nm. calypso)  

 
Anacamptis pyramidalis 
Anacamptis papilionacea ssp. messenica 
Orchis anatolica 
Orchis italica 
Serapias bergonii 

 

Lokalitet  8. 
 1. april 
Mellem laerma og Lardos, kort før Lardos 
Fugtige krat 
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Ophrys bombyliflora 
Ophrys ferrum-equinum ssp. ferrum-equinum 
Ophrys fusca ssp. fusca (persephonae?) 
Ophrys lutea ssp. galilaea 
Ophrys scolopax ssp. scolopax (typelokalitet for “polyxo”) 
Ophrys speculum ssp. regis-ferdinandii 
Ophrys speculum ssp. speculum 

 
Anacamptis laxiflora ssp. laxiflora 
Anacamptis papilionacea ssp. messenica 
Serapias bergonii 

 
 

Lokalitet  9. 
 
2. april 
Thermes Kallithea (samt fyrrelund nord herfor) 
Lys fyrreskov og phrygana 

 
Ophrys fuciflora ssp. fuciflora 
Ophrys fusca ssp. fusca 
Ophrys fusca ssp. iricolor 
Ophrys lutea ssp. galilaea 
Ophrys scolopax ssp. rhodia 
Ophrys scolopax ssp. scolopax 
Ophrys sphegodes ssp. mammosa 
Ophrys speculum ssp. regis-ferdinandii 

 
Anacamptis pyramidalis 
Anacamptis papilionacea ssp. messenica 
Serapias bergonii 

 
 

Lokalitet  10. 
 

2. april 
Mellem Arhipoli og Elousa 
Lys fyrreskov 

 
Ophrys bombyliflora 
Ophrys fusca ssp. cinereophila 
Ophrys fusca ssp. fusca (typelokaliteten for “persephonae”) 
Ophrys lutea ssp. galilaea 
Ophrys omegaifera ssp. omegaifera 
Ophrys reinholdii ssp. reinholdii 
Ophrys scolopax ssp. rhodia 
Ophrys tenthredinifera 



 Rhodos Påsken 2007 

 Side 53 

 
Anacamptis pyramidalis 
Anacamptis papilionacea ssp. messenica 
Limodorum abortivum 
Orchis italica 

 
 

Lokalitet  11. 
 

3. april 
Kastellos 
Phrygana 

 
Ophrys lutea ssp. galilaea 
Ophrys speculum ssp. regis-ferdinandii 
Ophrys xvicina (nm. heterochila) 

 
Barlia robertiana 
Serapias bergonii 

 
 

Lokalitet  12. 
 

3. april 
Vest for Agios Isidoros 
Phrygana 

 
Ophrys fuciflora ssp. candica 
Ophrys lutea ssp. galilaea 
Ophrys speculum ssp. regis-ferdinandii 

 
Orchis anatolica 

 

Lokalitet  13. 
 

3. april 
Syd for Embonas. 
Lys fyrreskov og eng (”Bodils eng”) 
 
Ophrys ferrum-equinum ssp. ferrum-equinum 
Ophrys lutea ssp. galilaea 
Ophrys reinholdii ssp. reinholdii 
O. ferrum-equinum x reinholdii 
 
Barlia robertiana 
Cephalanthera longifolia 
Limodorum abortivum 
Orchis anatolica 
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Lokalitet  14. 
 
4.april 
Epta Piges 
Phrygana 

 
Ophrys fusca ssp. fusca (inkl. “attaviria”) 
Ophrys lutea ssp. galilaea 
Ophrys scolopax ssp. heldreichii (set ugen før af fam. Morkold) 
Ophrys tenthredinifera 
Ophrys xvicina (nm. heterochila) 

 
Neotinea maculata 
Serapias bergonii 

 

Lokalitet  15. 
 

4. april 
Sommerfugledalen 
Eng ved traktørsted 

 
Ophrys lutea ssp. galilaea 
Oprys scolopax ssp. scolopax 
Ophrys xvicina (nm. homeri) 

 
 

Korte kommentarer til nogle Ophrys-taxa. 
 
 

Ophrys fuciflora ssp. candica 
Mange i begyndende blomstring på lok. 6 og få på lok. 12. Enkelte med spidse pukler. 

 
Ophrys fuciflora ssp. fuciflora 
Fundet på tre lokaliteter. I stort tal på lok. 5. Størsteparten med ret små til mellemstore blomster af 
størrelse som hos mellemeuropæiske planter (en del dog mindre!). Kun enkelte egentlig 
storblomstrede planter sås! 
 
Ophrys fusca cf. persephonae 
”O. persephonae”, der anerkendes af nogle forfattere, fandtes på lok. 6, 8 og 10 (typelokaliteten). 
Disse planter var i fuld blomst (i skyggefulde fyrreskove i de centralt beliggende, lave bjerge), 
mens O. fusca ssp. fusca i det store og hele var nær afblomstring. 
O. fusca ssp. blitopertha, der af Kreutz anses for synonymt med “O. persephonae”, havde blot første 
blomst fremme på varme voksesteder i form af kystnær phrygana. 
 
Ophrys xvicina (nm. calypsus) 
Bredt varieret hybrid, der strækker sig fra planter med udpræget scolopaxoide blomster (”O. 
dodekanensis”) til planter med udpræget fucifloride blomster (planter, der ifølge Kreutz måske skal 
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henføres under den småblomstrede, såkaldte ”cressa-holoserica” fra Kreta). Jeg mener dog, at de 
småblomstrede planter på Profitis Ilias er et typisk hybridprodukt. 
 
Ophrys xvicina (nm. calypsus) 
Få planter fundet på lok. 7. Enkelte med scolopaxoide blomster (næsten gode ssp. scolopax) og 4-5 
”typiske” calypso. 
 
Ophrys xvicina (nm. homeri) 
Få planter på lok. 15. Meget sjælden på Rhodos, hvor jeg hermed så den for første gang. Fra knop 
til begyndende blomstring. Få planter med (næsten) scolopax-udseende og to ”typiske” homeri med 
små, meget svagt tredelte fucifloride blomster med tydelig gul læberand. 

 
 

12. april 2007   
Niels Faurholdt 
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Skærmplanter på Rhodos 
 
29. marts  -  5. april 2007. 
 
 
Lagoecia cuminoides*  Haresæde 
 
Scandic pecten-veneris*  Alm. Jomfrukam 
 
Scaligeria napiformis  “Storknoldet Scaligeria” 
 
Smyrnium olusatrum*  Stor Guldskærm 
 
Bunium microcarpum*  ”Småfrugtet Jordkastanie”   
 
Foeniculum vulgare  Fennikel 
 
Ferulago humilis*  „Ydmyg Birkerod“ 
 
Tordylium apulum*  Storkronet Skjoldfrø 
 
Opopanax hispidus  Håret Gummirod 
 
Torilis nodosa*  Liggende Randfrø 
 
Turgenia latifolia*  Burreskærm 
 
Daucus carota ssp. maximus* “Høj Gulerod” 
 
Pseudorlaya pumila*  Sandskærm 
 
 
De danske navne følger overvejende Mogens Thornberg’s flora omhandlende Ægæis, andre 
er opfundet til lejligheden. 
 
* = arter set i blomst. 
  
 
 
April 2007 
 
Niels Faurholdt 
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*Planteliste fra Ole Lyshede 
 

Planter ÷ orkideer noteret på Rhodos 2007 
 

Latin Dansk Familie, lat. Familie, da. 

Abies cephalonicum   Pinaceae Granfam. 

Achillea cretica Kreta-Røllike Asteraceae Kurvplantefam. 

Adianthum capillus-veneris Ægte Venushår Adiantaceae Bregne 

Aegilops geniculata Knæbøjet Gedeøje Poaceae Græsfam. 

Ailanthus altissima Skyrækker Simaroubaceae Skyrækkerfam. 

Aira elegantissima Sirlig Dværgbunke Poaceae Græsfam. 

Allium subhirsutum Dunet Løg Alliaceae Løgfam. 

Anagallis arvensis Rød Arve Myrsinaceae  
Myrsinefam. 
Ex. Kodriverfam. 

Anagyris foetida Alm. Stinktræ Fabaceae Ærteblomstfam. 

Anchusa azurea Italiensk Oksetunge Boraginaceae Rubladfam. 

Andropogon distachyos   Poaceae Græsfam. 

Anemone blanda Balkan-Anemone Ranunculaceae Ranunkelfam. 

Anisantha madritensis Spansk Hejre Poaceae Græsfam. 

Anogramma leptophylla   Pteridaceae Bregne 

Anthemis chia   Asteraceae Kurvplantefam. 

Anthemis rigida   Asteraceae Kurvplantefam. 

Arabis verna Vår-Kalkkarse Brassicaceae Korsblomstfam. 

Araucaria excelsa Stuegran Araucariaceae Araucariafam. 

Arbutus andrachne Østligt Jordbærtræ Ericaceae Lyngfam. 

Arbutus unedo Vestligt Jordbærtræ Ericaceae Lyngfam. 

Arisarum vulgare Munkehætte Araceae Arumfam. 

Aristolochia guichardii   Aristolochiaceae Slangerodfam. 

Arum dioscoridis   Araceae Arumfam. 

Arundo donax Kæmpetagrør Poaceae Græsfam. 

Asparagus aphyllus Bladløs Asparges Asparagaceae Aspargesfam. 

Asphodelus microcarpus Småfrugtet Asfodil Liliaceae Liljefam. 

Asphodelus tenuifolius   Liliaceae Liljefam. 

Astragalus monspessulanus   Fabaceae Ærteblomstfam. 

Atractylis cancellata   Asteraceae Kurvplantefam. 

Avena fatua Flyve-Havre Poaceae Græsfam. 

Avena sterilis Gold Havre Poaceae Græsfam. 

Bellardia trixago   Orobanchaceae  Gyvelkvælerfam. 

Bellevalia trifoliata   Liliaceae Liljefam. 

Bellis annua Enårig Tusindfryd Asteraceae Kurvplantefam. 

Biscutella didyma Alm. Brilleskulpe Brassicaceae Korsblomstfam. 

Blackstonia perfoliata Gyldenurt Gentianaceae Ensianfam. 

Briza maxima Stor Hjertegræs Poaceae Græsfam. 

Bunium microcarpum   Apiaceae Skærmplantefam. 

Calendula arvensis Ager-Morgenfrue Asteraceae Kurvplantefam. 

Calycotome villosa   Fabaceae Ærteblomstfam. 

Campanula drabifolia Drababladet Klokke Campanulaceae Klokkefam. 

Capparis spinosa Kapers Capparidaceae Kapersfam. 

Carduus hamulosus   Asteraceae Kurvplantefam. 

Carduus pycnocephalus   Asteraceae Kurvplantefam. 
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Latin Dansk Familie, lat. Familie, da. 

Carex flacca Blågrøn Star Cyperaceae Halvgræsfam. 

Carex hallerana   Cyperaceae Halvgræsfam. 

Centaurium pulchellum Liden Tusindgylden Gentianaceae Ensianfam. 

Ceratonia siliqua Johannesbrød Caesalpiniaceae   

Cercis siliquastrum Judastræ Caesalpiniaceae   

Ceterach officinarum  Miltbregne  Aspleniaceae Bregne 

Chamaerops humilis 
Europæisk 
Dværgpalme Arecaceae Palmefam. 

Cheilanthes maderensis   Pteridaceae Bregne 

Chrysanthemum coronarium Kron-Okseøje Asteraceae Kurvplantefam. 

Cistus incanus ssp. creticus Kreta-Cistus Cistaceae Soløjefam. 

Cistus parviflorus Småblomstret Cistus Cistaceae Soløjefam. 

Cistus salvifolius Salviebladet Cistus Cistaceae Soløjefam. 

Clypeola jonthlaspi   Brassicaceae Korsblomstfam. 

Convolvulus althaeioides   Convolvulaceae Snerlefam. 

Coredothymus capitatus Hoved-Timian Lamiaceae Læbeblomstfam. 

Coronilla parviflora 
Småblomstret 
Kronvikke Fabaceae Ærteblomstfam. 

Coronilla varia Giftig Kronvikke Fabaceae Ærteblomstfam. 

Crithmum maritimum Stranddild Apiaceae Skærmplantefam. 

Cupressus sempervirens Alm. Cypres Cupressaceae Cypresfam. 

Cuscuta epithymum Lyng-Silke Convolvulaceae Snerlefam. 

Cutandia maritima   Poaceae Græsfam. 
Cyclamen repandum ssp. 
rhodense Rhodos-Alpeviol Myrsinaceae  

Myrsinefam. 
Ex. Kodriverfam. 

Cynoglossum creticum Kreta-Hundetunge Boraginaceae Rubladfam. 

Cytinus hypocistis Gul Cytinus Rafflesiaceae Rafflesiafam. 

Dactylis glomerata ssp. glomerata Alm. Hundegræs Poaceae Græsfam. 

Daucus carota ssp. maxima Kæmpe-Gulerod Apiaceae Skærmplantefam. 

Dracunculus vulgare   Araceae Arumfam. 

Ecballium elaterium Æselagurk Cucurbitaceae Græskarfam. 

Echinaria capitata   Poaceae Græsfam. 

Echium angustifolium 
Smalbladet 
Slangehoved Boraginaceae Rubladfam. 

Erica arborea Træ-Klokkelyng Ericaceae Lyngfam. 

Eriobotrya japonica Japanmispel Malaceae 
Kærnefrugtfam. 
Rosaceae s.l. 

Erodium ciconium   Geraniaceae Storkenæbfam. 

Eryngium campestre Bjerg-Mandstro Apiaceae Skærmplantefam. 

Erythrina tuberosa Koraltræ Fabaceae Ærteblomstfam. 

Euphorbia acanthothamnos Tornet Vortemælk Euphorbiaceae Vortemælkfam. 

Evax pygmaea Dværg-Evax Asteraceae Kurvplantefam. 

Ficus benjamina Stuebirk Moraceae Morbærfam. 

Ficus carica Alm. Figen Moraceae Morbærfam. 

Ficus elastica Gummi-Figen Moraceae Morbærfam. 

Ficus retusa var. nitida Laurbær-Figen Moraceae Morbærfam. 

Fritillaria rhodia Rhodos-Vibeæg Liliaceae Liljefam. 

Fumana thymifolia   Cistaceae Soløjefam. 

Fumaria rostellata   Papaveraceae Valmuefam. 

Gagea (Lloydia) graeca Græsk Guldstjerne Liliaceae Liljefam. 
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Latin Dansk Familie, lat. Familie, da. 

Galactites tomentosa   Asteraceae Kurvplantefam. 

Galium murale Mur-Snerre Rubiaceae Kransbladfam. 

Genista acanthoclada Tornet Visse Fabaceae Ærteblomstfam. 

Geranium dissectum Kløftet Storkenæb Geraniaceae Storkenæbfam. 

Geranium lucidum Skinnende Storkenæb Geraniaceae Storkenæbfam. 

Geranium purpureum Purpur-Storkenæb Geraniaceae Storkenæbfam. 

Glaucium leiocarpum   Papaveraceae Valmuefam. 

Gynandriris sisyrinchium   Iridaceae Irisfam. 

Hedypnois cretica   Asteraceae Kurvplantefam. 

Hedysarum spinosissimum   Fabaceae Ærteblomstfam. 

Helianthemum apenninium   Cistaceae Soløjefam. 

Helichrysum italicum   Asteraceae Kurvplantefam. 

Helichrysum stoechas   Asteraceae Kurvplantefam. 

Hyacyamus albus Hvid Bulmeurt Solanaceae Natskyggefam. 

Hymenocarpus circinnatus   Fabaceae Ærteblomstfam. 

Hypecoum torulosum   Hypecoaceae   

Hypericum ericifolia   Clusiaceae  Perikumfam. 

Hypochoeris tuberosus   Asteraceae Kurvplantefam. 

Hypparrhenia hirta   Poaceae Græsfam. 

Iris unguicularis   Iridaceae Irisfam. 

Juncus maritimus Strand-Siv Juncaceae Sivfam. 

Juniperus oxycedrus   Cupressaceae Cypresfam. 

Knautia integrifolia   Dipsacaceae Kartebollefam. 

Lagoecia cuminoides   Apiaceae Skærmplantefam. 

Lagurus ovatus Harehale Poaceae Græsfam. 

Lathyrus annuus Enårig Fladbælg Fabaceae Ærteblomstfam. 

Lathyrus aphaca   Fabaceae Ærteblomstfam. 

Lathyrus setifolius   Fabaceae Ærteblomstfam. 

Laurus nobilis Alm. Laurbær Lauraceae Laurbærfam. 

Lavandula stoechas Sommerfugl-Lavendel Lamiaceae Læbeblomstfam. 

Leontodon tuberosus   Asteraceae Kurvplantefam. 

Limonium sinuatum   Plumbaginaceae Hindebægerfam. 

Linaria pelisseriana   Scrophulariaceae Maskeblomstfam. 

Linum maritimum   Linaceae Hørfam. 

Linum strictum   Linaceae Hørfam. 

Linum virgultorum   Linaceae Hørfam. 

Liquidambar orientalis   Hamamelidaceae Troldnødfam. 

Lithodora hispidula   Boraginaceae Rubladfam. 

Lonicera etrusca   Caprifoliaceae Gedebladfam. 

Malcolmia chia   Brassicaceae Korsblomstfam. 

Malva sylvestris Alm. Katost Malvaceae Katostfam. 

Mandragora autumnalis Høst-Alrune Solanaceae Natskyggefam. 

Medicago arborea Busk-Sneglebælg Fabaceae Ærteblomstfam. 

Medicago marina Strand-Sneglebælg Fabaceae Ærteblomstfam. 

Melia azedarach Paternostertræ Meliaceae   

Mercurialis annua Enårig Bingelurt Euphorbiaceae Vortemælkfam. 

Micromeria nervosa   Lamiaceae Læbeblomstfam. 

Misopates orontium Ager-Løvemund Scrophulariaceae Maskeblomstfam. 

Muscari comosum Duskhyacinth Liliaceae Liljefam. 
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Latin Dansk Familie, lat. Familie, da. 

Myrtus communis Myrte Myrtaceae Myrtefam. 

Nerium oleander Nerie Apocynaceae Singrønfam. 

Notobasis syriaca   Asteraceae Kurvplantefam. 

Olea europaea Oliven Oleaceae Olivenfam. 

Onobrychis equidentata   Fabaceae Ærteblomstfam. 

Ononis natrix   Fabaceae Ærteblomstfam. 

Opopanax hispidus   Gul Bartsie Gul Bartsie 

Opuntia ficus-indica Ægte Figenkaktus Cactaceae Kaktusfam. 

Orobanche pubescens Dunet Gyvelkvæler Orobanchaceae Gyvelkvælerfam. 

Orobanche ramosa Grenet Gyvelkvæler Orobanchaceae Gyvelkvælerfam. 

Osyris alba   Santalaceae Nålebægerfam. 

Oxalis pes-caprae   Oxalidaceae Surkløverfam. 

Paeonia rhodia Rhodos-Pæon Paeoniaceae Pæonfam. 

Pallenis spinosus   Asteraceae Kurvplantefam. 

Papaver purpureomarginata   Papaveraceae Valmuefam. 

Papaver rhoeas Korn-Valmue Papaveraceae Valmuefam. 

Parentucellia latifolia   Scrophulariaceae Maskeblomstfam. 

Parentucellia viscosa Gul Bartsie Scrophulariaceae Maskeblomstfam. 

Paronychia argentea   Caryophyllaceae Nellikefam. 

Petrorhagia dubia   Caryophyllaceae Nellikefam. 

Phagnalon graecum   Asteraceae Kurvplantefam. 

Phagnalon rupestre   Asteraceae Kurvplantefam. 

Phlomis bourgaei   Fabaceae Ærteblomstfam. 

Phoenix canariensis Canarisk Dadelpalme Arecaceae Palmefam. 

Phoenix dactylifera Alm. Dadelpalme Arecaceae Palmefam. 

Pinus brutia Calabrisk Fyr Pinaceae Granfam. 

Pinus halepensis Aleppo-Fyr Pinaceae Granfam. 

Pistachia lentiscus Mastiktræ Anacardiaceae Mangofam. 

Pistachia terebinthus Terpentintræ Anacardiaceae Mangofam. 

Pisum fulvum   Fabaceae Ærteblomstfam. 

Pisum sativum Alm. Ært Fabaceae Ærteblomstfam. 

Pittosporum tobira Ægte Klæbefrø Pittosporaceae Klæbefrøfam. 

Plantago afra   Plantaginaceae Vejbredfam. 

Plantago albicans   Plantaginaceae Vejbredfam. 

Plantago cretica Kreta-Vejbred Plantaginaceae Vejbredfam. 

Plantago lagopus   Plantaginaceae Vejbredfam. 

Platanus orientalis Østlig Platan Platanaceae Platanfam. 

Poa bulbosa Løg-Rapgræs Poaceae Græsfam. 

Poa timoleontis   Poaceae Græsfam. 

Prasium majus   Lamiaceae Læbeblomstfam. 

Procopiania insularis   Boraginaceae Rubladfam. 

Pseudorlaya daucoides   Apiaceae Skærmplantefam. 

Psoralea bituminosa   Fabaceae Ærteblomstfam. 

Pyrus amygdaliformis   Malaceae 
Kærnefrugtfam. 
Rosaceae s.l. 

Quercus coccifera Kermes-Eg Fagaceae Bøgefam. 

Ranunculus asiaticus Asiatisk ranunkel Ranunculaceae Ranunkelfam. 

Reseda alba Hvid Reseda Resedaceae Resedafam. 

Reseda lutea Gul Reseda Resedaceae Resedafam. 
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Latin Dansk Familie, lat. Familie, da. 

Rhagadiolus stellatus   Asteraceae Kurvplantefam. 

Rhamnus alaternus   Rhamnaceae Vrietornfam. 

Rhamnus oleoides   Rhamnaceae Vrietornfam. 

Ricinus communis Amerikansk Olieplante Euphorbiaceae Vortemælkfam. 

Rostraria Rostraria Poaceae Græsfam. 

Rubia tenuifolia Fåblomstret Krap Rubiaceae Kransbladfam. 

Rubus ulmifolius Elmebladet Brombær Rosaceae Rosenfam. s.str. 

Rumex bucephalophorus   Polygonaceae Skedeknæfam. 

Rumex tuberosus ssp. creticus   Polygonaceae Skedeknæfam. 

Ruta chalepensis   Rutaceae Rudefam. 

Salvia triloba   Lamiaceae Læbeblomstfam. 

Salvia verbenaca Jernurt-Salvie Lamiaceae Læbeblomstfam. 

Sarcopoterium spinosum   Rosaceae Rosenfam. s.str. 

Satureja thymbra   Lamiaceae Læbeblomstfam. 

Scaligeria napiformis   Apiaceae Skærmplantefam. 

Scandix pecten-veneris Jomfrukam Apiaceae Skærmplantefam. 

Scorpiurus muricatus   Fabaceae Ærteblomstfam. 

Scrophularia canina   Scrophulariaceae Maskeblomstfam. 

Selaginella denticulata   Selaginellaceae Dværgulvefodfam. 

Sherardia arvensis Blåstjerne Rubiaceae Kransbladfam. 

Silene dichotoma Gaffel-Limurt Caryophyllaceae Nellikefam. 

Silene gallica Fransk Limurt Caryophyllaceae Nellikefam. 

Sinapis arvensis Ager-Sennep Brassicaceae Korsblomstfam. 

Smilax aspera   Asparagaceae Aspargesfam. 

Sonchus asper  Ru Svinemælk Asteraceae Kurvplantefam. 

Sonchus oleracea Alm. Svinemælk Asteraceae Kurvplantefam. 

Spartium junceum   Fabaceae Ærteblomstfam. 

Stellaria cupaniana   Caryophyllaceae Nellikefam. 

Tamus communis   Dioscoreaceae Yamsfam. 

Teucrium brevifolium Ægæisk Kortlæbe Lamiaceae Læbeblomstfam. 

Teucrium fruticans   Lamiaceae Læbeblomstfam. 

Thesium humile   Santalaceae Nålebægerfam. 

Thymelaea hirsuta   Thymelaeaceae Dafnefam. 

Tordylium apulum   Apiaceae Skærmplantefam. 

Tordylium majus   Apiaceae Skærmplantefam. 

Torilis nodiflorum   Apiaceae Skærmplantefam. 

Trachynia disticha Enårig Stilkaks  Poaceae Græsfam. 

Tragopogon hybridus Lyslilla Gedeskæg Asteraceae Kurvplantefam. 

Tragopogon porrifolius Havrerod Asteraceae Kurvplantefam. 

Trifolium aurantiacum Orange Kløver Fabaceae Ærteblomstfam. 

Trifolium campestre Gul Kløver Fabaceae Ærteblomstfam. 

Trifolium clypeatum   Fabaceae Ærteblomstfam. 

Trifolium pilulare   Fabaceae Ærteblomstfam. 

Trifolium resupinatum Omvendt Kløver Fabaceae Ærteblomstfam. 

Trifolium stellatum Stjerne-Kløver Fabaceae Ærteblomstfam. 

Trifolium tenuifolium   Fabaceae Ærteblomstfam. 

Trifolium tomentosum   Fabaceae Ærteblomstfam. 

Trigonella balansae   Fabaceae Ærteblomstfam. 

Tuberaria guttata   Cistaceae Soløjefam. 
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Latin Dansk Familie, lat. Familie, da. 

Turgenia latifolia Burreskærm Apiaceae Skærmplantefam. 

Umbilicus horizontalis Alm. Navleurt Crassulaceae Stenurtfam. 

Urginea maritima Strandløg Liliaceae Liljefam. 

Urtica dubia Storbladet Nælde Urticaceae Nældefam. 

Urtica pillulifera Romersk Nælde Urticaceae Nældefam. 

Valantia hispida   Rubiaceae Kransbladfam. 

Valantia muralis   Rubiaceae Kransbladfam. 

Valeriana dioscoridis    Valerianaceae Baldrianfam. 

Vicia cretica   Fabaceae Ærteblomstfam. 

Vicia hybrida   Fabaceae Ærteblomstfam. 

Vicia sativa Foder-Vikke Fabaceae Ærteblomstfam. 

Vicia sibthorpii   Fabaceae Ærteblomstfam. 

Vicia tetrasperma Tadder-Vikke Fabaceae Ærteblomstfam. 

Washingtonia filifera   Arecaceae Palmefam. 
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Dagsommerfugle på Rhodos: 
                  
Svalehale (nordisk)  Papilio machaon. 
Et nyklækket eksemplar, endnu ikke flyvefærdigt lod sig beskue og fotografere på nært hold af alle. 
Flot. 
 
Sydlig svalehale, sås flere steder Iphiclides podalirius 

 Zerynthia cerisyi 

Flere steder sås, altid i hastig svirrende flugt Colias alfacariensis  
En lille kålsommerfugl sås hyppigt 
Tidselsommerfugl, mange affløjede eksemplarer Vanessa cardui  
Lille ildfugl, hyppig på de fleste lokaliteter Lycaena phlaeas 
Grøn busksommerfugl, ligeledes hyppig  Callophrys rubi 
Kløverblåfugl  Glaucopsyche alexis. 
  
Thøger Harder. 
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Rhodos 29/3-5/4 2007 
 

Ekskursions program 
 
30. marts 
 

1-Kamiros   2-Profitis Ilias 
 
 
 
31. marts 
 

3-Katavia/Prassonissi 4-Plimiri 
 
 
1. april 
  

5,6,7-Laerma – Apolona  8-Lardos 
 
 
2.april 
  

9-Thermes Khalitea 10-Mellem Arhipoli og Elousa (vand over vejen) 
 
 
3. april 
  

11-Kastelos  12-Agios Issidores 13-Syd for Embonas 
 
 
4.april 
 

2-Profitis Ilias  14-Epta Piges 15-Petaloudes (sommerfugledalen)       
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Kort over lokaliteterne 


