VAN OORSPRONG
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In de omgeving van Spili
bloeit volop Tulipa saxatilis
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Kreta

Eilandgasten
Nederland, bollenland. Maar de meeste bloembolgewassen komen helemaal niet uit Nederland. In
de serie Van Oorsprong belichten Peter Knippels en
Arie Dwarswaard een aantal gebieden waar menig
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bolgewas te vinden is. In de tweede aflevering het
Griekse eiland Kreta, waar veel bolgewassen voorkomen die elders niet te vinden zijn.

Z

e wonen er al vijf miljoen jaar. In al die jaren was er geen
contact met andere landen. Waarom niet? Omdat de Egeïsche Zee zorgt voor een onoverbrugbare kloof tussen het
eiland Kreta en het Griekse vasteland. Het resultaat van die langdurige scheiding is een unieke flora op Kreta met veel endemische soorten. Dat zijn soorten die alleen op Kreta voorkomen en
nergens anders. Ze zijn te vinden in menig plantenfamilie en dus
ook in de bol- en knolgewassen. In veel gevallen zijn ze gemakkelijk te herkennen aan hun Latijnse naam. Als de tweede naam
creticum is, dan is de kans groot dat dit gewas alleen op Kreta is
te vinden. Van de ongeveer tweeduizend planten die de Kretenzer flora telt, is 10 procent endemisch.
Met 3,5 uur vliegen is Kreta een bloembollenparadijs binnen handbereik. April is een goede maand om de rijke bloei van bomen,
struiken en planten te ervaren. Bol- en knolgewassen zijn er
genoeg, maar ook knolvormende orchideeën. Geen urenlange
zoektochten, maar gewoon de auto stilzetten, een bosrand bekijken en verbaasd zijn over al die bloempjes van Cyclamen creticum.
Of door een droge rivierbedding lopen en stoppen met tellen van
al die exemplaren van Dracunculus vulgaris. En in de wegberm niet
verbaasd opkijken als daar Ophrys spruneri er prachtig bij staat.
Ga niet met een lijst op pad van soorten die je gezien moet hebben, maar laat je verrassen door de rijkdom aan kleuren, vormen
en geuren die de Kretenzer natuur te bieden heeft. En wie aan het
voorjaar nog niet voldoende heeft, die kan eind oktober nog terugkeren, omdat dan de herfstbloeiers op Kreta hun kleuren laten zien.
Eilandgasten genoeg.
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1. Cyclamen creticum bloeit volop in
het voorjaar en valt op door de lange,
smalle bloembladen. De witte vorm
is algemeen, maar in het oosten komt
soms ook een lichtroze variant voor.
2. Naast de bekende Arum creticum
is er nog een soort die alleen op Kreta
voorkomt: Arum iadeum. De naam
verwijst naar de berg Ida waar hij te
vinden is. Opvallend aan deze soort is
het fijne paarse randje langs de rand
van de bloem.
3. Op Kreta komen vijf soorten Tulipa
voor, waaronder T. doerfleri. Deze is
alleen op Kreta te vinden
4. Iris cretica is een vaste plant die nauw
verwant is aan Iris unguicularis en volop te vinden is op Kreta.
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5. Chionodoxa nana heeft als naam
Kretenzer glorie van de sneeuw. Deze
komt vooral in het westen voor, maar
wordt ook in het oostelijk deel van het
eiland gevonden.
6. Zeer algemeen op Kreta is Muscari
comosum. De bloemen vinden de
Kretenzers minder interessant dan de
bollen. Die worden bij menig groentewinkel te koop aangeboden. Ingemaakt
in azijn ontstaat een eetbaar product
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dat menig Kretenzer
graag eet.
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