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   Paitsi että Kreetan kasveista kymmenisen prosenttia on kotoperäisiä (ende-
miittejä), eli ne kasvavat vain Kreetalla, melkoinen määrä näistä kuuluu myös 
harvinaisuuksiin. Osa harvinaisista kasveista mainitaan myös uhanalaisten 
kasvien kirjassa ”The Greek Red Data Book of rare and threatened plants 
of Greece”. Tässä kirjassa esitellään ne Kreikan kasvit, jotka tällä hetkellä 
arvioidaan ensisijaisesti suojeltaviksi. Käytännössä tämä suojelu tarkoittaa 
vähintäänkin kasvien rauhoitusta, usein myös niiden poimimisen kieltämistä 
ainakin kaupallisiin tarkoituksiin. Valitettavasti tieto kasvien rauhoituksesta ei 
aina tavoita luonnossa liikkujia. Kirjassa nimetään 67 kasvia Kreetalta, niistä 
30 kasvaa ainoastaan Valkoisilla vuorilla ja peräti 38 lajia ainoastaan kah-
dessa paikassa koko maailmassa: Kreetalla ja Karpathoksen saarella.
   Tällä kertaa olen valinnut esiteltäviksi niitä harvinaisuuksia, joita Kreetan-
kävijä voi tavata patikointimatkoillaan rotkoissa ja vuorten rinteillä, ulkoilu-
lenkeillään kohta kaupungin tai lomakylänsä ulkopuolella.
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Tämän vanhoista kivimuureista ja kalkkikiviseinämistä 
rönsyävän kasvin nimeäminen harvinaisuudeksi on hiukan 
oudoksuttavaa näin Kreetalta katsellen: niin joka puolella 
sen näkee työntävän versojaan ja sinisiä kukkarankojaan 
merenpinnan tasolta aina reilun tuhannen metrin korke-
uteen. Kuitenkin se kasvaa ainoastaan täällä, lisäksi se on 
sukunsa ainoa edustaja, jäänne kaukaa menneiden aikakau-
sien tuolta puolen. Kun sen kukkaa tarkastelee lähemmin, 
voi kuvitella tämän kasvin kuuluvan melkein dinosaurusten 
aikaan, ainakin kivikautisten polkujen varsille. Kasvin nimi 
juontuu kreikan sanoista petra, joka tarkoittaa kiveä ja 
marouli, joka tarkoittaa salaattia. Tätä kivisalaattia kerätään 
alkukeväällä sellaisenaan käytettäväksi vihersalaattina.

Petromarula pinnata  
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Coronilla globosa

Kreetan rotkojen varjoisilta seinämiltä roikkuvat pitkät 
notkeat varret, niiden päässä keinahtelevat tuulenvirissä 
lukuisat läpimitaltaan kuusisenttiset valkeat kukkapallot, 
mehiläisten surina ympäröi tätä viehkeää kasvia. Coronilla 
on kreetalainen suurehko virnakasvi, jonka rotkovaeltaja voi 
tavata pitkin kevättä täydessä kukassaan mm Agia Irinin rot-
kon vilpoisilla seinämillä hiukan ennen rotkon ala-asemaa.

Aristolochia cretica, piippuruoho

Piippuruoho-nimi sopii hyvin tälle kivikkomailla, heinikon 
suojissa viihtyvälle kummalliselle kasville: sen kukka on 
kuin käyrä piipun pesä. Luonnossa siitä tulee ensimmäi-
seksi mieleen musta torvisieni, tarkemmin katsoessa näkee 
kukan sisällä lukemattomia pieniä sisäänpäin kääntyneitä 
karvoja. Kasvi houkuttaa hyönteisiä sekä mädällä hajullaan 
että oudolla värityksellään. Karvojensa avulla se vangit-
see sisään kömpineen hyönteisen aina siihen asti kunnes 
kukka alkaa kuihtua. Silloin kukan karvat kääntyvät toiseen 
suuntaan ja hyönteinen pääsee jatkamaan matkaansa 
seuraavaan kukkaan, nyt kasvin siitepölyt selässään. Tätä 
antiseptistä kasvia on käytetty kansanlääkinnässä haavojen 
hoitoon ja käärmeenpureman neutralointiin. Sitä on myös 
käytetty synnytyksen edistämisessä ja ihosairauksissa.  Kasvi 
sinällään on myrkyllinen, mutta mainitaan oikein käytetty-
nä erääksi parhaista lääkekasveista.
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Paeonia clusii

Pehmeä apilan tuoksu lehahtaa vastaan Valkoisten vuorten 
kulkijaa: tien vieressä kukkivat villit pionit, Kreetan vuorten 
kuningattaret. Aikoinaan tämä kaunotar kasvoi kaikilla vuo-
ristoalueilla, nyt sitä ei enää löydä Ida-vuoristosta. Valkoi-
silla vuorilla ja Dikti-vuoristossa sen voi löytää kukkivana 
ainoastaan muutamassa tarkkarajaisessa paikassa reilun 
tuhannen metrin korkeudessa. Mutta kun sen ohi kulkee, 
sitä ei voi olla huomaamatta, niin valtaisa on kontrasti 
tämän vaalean tai vaaleanpunaisen läpimitaltaan jopa 12 
senttiseksi kasvavan kukan ja ympäröivän karun vuoris-
tomaiseman välillä. Lääkinnällisesti kasvia on käytetty 
mieleltään järkkyneiden hoidossa ja epileptisten kohtausten 
hillitsemisessä. Nimensä kasvi on saanut kreikkalaisesta 
mytologiasta, parantajajumalalta Paeonilta: tämä pelasti 
sen avulla  Herakleksen haavoittaman Haadeksen. Sitä on 
kerätty tähtikirkkaina öinä ja ripustettu harteille suojaa-
maan pahalta silmältä. Sfakialaiset kutsuvat kasvia nimellä 
pseutia, mikä tarkoittaa väärennöstä, niin epätodellisen 
kaunis se on! Sfakian sulhasilla on ollut tapana poimia 
pioni hääjuhlansa puvun napinläpeen.
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Centaurea raphanina ssp. raphanina

Tämän maata pitkin kasvavan lehtirusetin liloine tai vaale-
anpunaisine pyöreine kukkineen voi löytää yhtä hyvin kivi-
sen rotkopolun varrelta kuin lammashaan reunalta, mutta 
useimmiten muutaman sadan metrin korkeudessa. Cen-
taurea näyttää nupussaan oudolta kävyltä, mutta kukkaan 
puhjettuaan paljastuu sen viehko olemus. Kasvin nuoria 
lehtiruusukkeita kerätään ja höyrytetään syötäväksi villeinä 
vihanneksina, hortana. Tätä kasvia eivät kaikki kasvikirjat 
edes tunnista harvinaiseksi, toisissa teoksissa taas jopa sen 
uhanalaisuutta korostetaan. Yleinen se kuitenkaan ei ole.

Viola fragrans

Kreetan oma orvokki vaihtelee hämmästyttävästi väriään 
kasvupaikasta riippuen - se voi olla kirkkaan keltainen 
(Ida-vuoristossa), lilansininen (itäisellä Kreetalla, Katharon-
tasangolla) tai valkoinen (Valkoisilla vuorilla). Parhaiten se 
viihtyy yli 1600 metrin korkeudessa. Sen kukintakausi on 
pitkä aina huhtikuusta elokuulle asti, mitä korkeammalle 
vuorillakulkijan matka vie, sitä pidempään sen voi siellä 
nähdä kasvavan läpi piikkipensaiden, kuin hakien niiltä 
suojaa niin tuulilta kuin vuohilta. Nämä pienet orvokit 
tuoksuvat ihanasti, tuoksun tunteakseen on paneuduttava 
pitkäkseen matalien piikkipensaiden eteen.  
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Linum arboreum

Pellavansukuinen rotkojen rinteillä viihtyvä, kirkkaankel-
tainen kukka kiinnittää huomiota niin Agia Irinin rotkossa 
kuin Imbrosin rotkon seinämillä. Sen kasvutapa muistuttaa 
pientä pensasta pystysuoralla rotkonseinällä, lukuisat kukat 
liikahtelevat rotkojen läpi henkivässä tuulenvirissä. Kasvin 
kukintakausi on pitkä, aina tammikuulta heinäkuulle kas-
vupaikan korkeudesta riippuen. Kirjoitin juuri tämän kukan 
liikuttavasta etsijästä, nuoresta tsekkiläisestä puutarhurista 
viime vuoden blogissani, linkki http://www.kreeta.info/blo-
gi/etusivu/annan-kreetablogi-pikareissulla-paleochorassa. 
Tämän kasvin voi tavata myös Karpathoksella ja muutamal-
la kaakkois-Cycladien saarilla, aina roikkumassa korkealla 
kallion kielekkeellä.

Androcymbium rechingeri

Olen yhden kerran kahlannut vyötäröä myöden tammikui-
sissa talvikylmissä aalloissa Elafonissin saarelle etsimään 
tätä kukkaa. Tiesin sen kasvavan tuon kesäisin suositun 
uimarannan tuntuman saaressa, sen etäisimmässä kärjessä. 
Kaikki vaivannäkö palkittiin: tämä on yksi kauneimmista 
Kreetan kukista, myös yksi harvinaisimmista kasveista jopa 
koko Kreikassa. Elafonissin saaren lisäksi se kasvaa hie-
man pienempänä Falassarnan hiekkarannalla. Molemmat 
esiintymät ovat suppeita alueita ja kasvin kukinta osuu 
tammi-helmikuulle. Kun turistikausi pyörähtää käyntiin, 
ei näistä liljakasveihin kuuluvista ihanuuksista ole muuta 
jäljellä kuin kuihtuneet kellertävät lehtisuikilot, niitä ei 
hiekan seasta edes erota. Jotkut Kreetan kasviharvinaisuudet 
vaativat etsijältään aikaa ja vaivannäköä. Tämä uhanalainen 
laji on yksi niistä. Kun sen on tavannut luonnossa, siitä tulee 
yksi rakkaimmista kasveista, melkein kuin salaisuus, jonka 
harva on nähnyt.  
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Onosma erectum

Karuilla, kivisillä rinteillä nyökyttelee kullankeltaisia kukki-
aan tämä pensasmainen kasvi. Kukkien nuokkuva kasvuta-
pa ei vastaa sen latinankielistä nimeä, mutta nimi viittaakin 
kasvin suoriin varsiin, joiden varassa kukat keinuvat. Kasvin 
voi löytää alavilta mailta tienvarren kallionkielekkeeltä, 
samoin ylhäältä Valkoisten vuorten patikointipolkujen reu-
noilta. Tämä Onosma muistuttaa äkkiseltään serkkuaan isoa 
vahakukkaa (Cerinthe major), joka kasvaa myös nuokkuvin 
kukin samaan aikaan keväällä valtoimenaan teiden varsilla. 
Onosma erctumin tunnistaa kuitenkin puhtaan keltaisesta 
kukasta ja laikuttomista lehdistä.

Tulipa cretica

Kreetalla kasvavista tulppaaneista pienin, valkoisen- ja 
vaaleanpunaisen sävyissä kasvava kukka jää korkeudeltaan 
alle 15 settimetrin mittaiseksi. Vaikka tämä villi tulppaa-
ni on laajimmin levinnyt tulppaani Kreetalla, se on silti 
harvinainen. Se kasvaa alavilla rantamailla kuten Akrotirin 
niemimaalla, siellä sen voi löytää Stavroksen ja niemimaan 
kolmen luostarin väliseltä patikointireitiltä. Toisaalla sen 
näkee kukoistavan rotkonrinteessä, kuten Imbrosin rotkossa 
ja aina ylös 2000 metrin korkeuteen asti karuilla sorarin-
teillä, kuten Psiloritis-vuoren pohjoisilla poluilla. Kreetan 
villejä tulppaaneja kerätään myyntiin, kukkakimppuja kau-
pitellaan teiden varsilla ja kauppatoreilla. Kunpa jättäisim-
me ne ostamatta: tulot niistä jäävät olemattomiksi verrattu-
na luonnolle tuotettavaan haittaan. Tulppaani ei suinkaan 
saman tien kuole, kun sen kukka poimitaan, sipuli jää toki 
maahan. Mutta ajan kuluessa kasvi heikentyy ja menehtyy 
vähitellen.



18 www.kreeta.info

Polygonum idaeum

Tässä on kummallinen uhanalainen laji Ida-vuoriston 
Nidan-tasangolta Psiloritiksen rinteiltä. Outo kasvi, joka 
kasvattaa paksuja puumaisia juuristoja yli usean hehtaarin 
alueen tasangolla, tekee pieniä valkoisen-vihertävän-keller-
tävän-punertavia kukkia sinnetänne pitkin juurakoista verso-
via varsiaan. Ympäröivien kylien väki kutsuu sitä nimellä 
nevrida, mikä viittaa kasvin käyttöön puudutusaineena. 
Lammaspaimenet kutsuvat sitä myös nimellä hrisohorto eli 
kultaheinä, mikä taas liitetään siihen uskomukseen, että 
lampaiden hampaat muuttuvat kultaisiksi niiden syödes-
sä kasvia. Ilmeisesti lampaiden hampaat todellisuudessa 
kellertyvät Nidan tasangon polygonum-laitumilla. Josko 
hampaat ihan muuttuvat kullaksi onkin toinen juttu! Kir-
joitin tasangolle tekemistäni tämän kasvin etsintämatkoista 
blogissani viime vuonna http://www.kreeta.info/blogi/etusi-
vu/annan-kreetablogi-vuorten-kevat-2 Kasvia oli ensin aivan 
mahdotonta löytää, ja kun sen vihdoin löysin, sitä näkikin 
kaikkialla, se peittää suuria alueita vahvoine juuristoineen. 
Näitä vahvoja juuristoja se tarvitseekin kasvaessaan laitu-
mella, jota polkevat kaiket kesät satapäiset lammaslaumat.

Crepis sibthorpiana

Compositae-heimoon kuuluu reilut parikymmentätuhatta 
kasvia. Yksi niistä on kotoinen voikukkamme, yksi sen 
serkuista tämä Kreetan kotoperäinen Crepis sibthorpiana. 
Sukulaisuuden voi nähdä niin kukassa kuin lehdessä. Mutta 
siinä kun koti-voikukkamme kasvaa pihanurmella ja tien-
pientareilla, tämä Kreetan laji viihtyy korkealla saaren län-
sipäädyn vuoristojen kivikoissa. Siellä se puhkeaa kukkaan 
vasta kesäkuussa, mutta sen voi löytää kukkivana vielä syys-
kuussakin. Kasvi on nimetty englantilaisen botanistin John 
Sibthorpin kunniaksi. Tämä 1700-luvun kasvimaailman 
tutkimusmatkailija julkaisi huomattavan teoksen nykyisen 
Kreikan alueelta nimeltä ’Flora Graeca’. Lisäksi hän tutki 
saman alueen kasvien käyttöä kansanlääkinnässä.  
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Bonuskukka: Bupleurum kakiscalae

Tämänkertainen bonuskasvi on harvinaisuudessaan omaa 
luokkaansa. En ole koskaan nähnyt sitä, mutta olen lukenut 
siitä, nähnyt sen kuvia. Tässä sen kuva tulee Kreetan kasveja 
esittelevästä suurteoksesta, johon on onnistuttu keräämään 
vaikuttava joukko saaren harvinaisuuksia (Fielding-Turland: 
Flowers of Crete, 2008). Kasvi kuuluu sarjakukkaisiin ja 
on siis samaa heimoa kotoisen koiranputkemme kanssa. 
Sen sanotaan kasvavan ainoastaan yhdessä kohtaa Valkoi-
sia vuoria, Gingiloksen vuorenhuipulle johtavan polun 
varressa. Sen kasvupaikalle on nyt pystytetty infotaulu, jossa 
kerrotaan kasvista, mm että se kukkii kerran elämässään 
kasvettuaan ensin useamman vuoden. Kasvin nimi kakisca-
lae viittaa kasvupaikkaan: kaki tarkoittaa huonoa ja scalae 
viittaa portaisiin: polulla on todellakin huono ja vaikeasti 
noustava osuus juuri sen kasvupaikalla. Kukintakausi sijoit-
tuu loppukesään, toivottavasti se vielä jonakin kertana on 
kukassa, kun kuljen tuota vuoripolkua!
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