“ Revideret, illustreret tjekliste over orkidéer på
Chios, Inouses og Psara“ opdaterer den
oprindelige bog udgivet i 2005.
Hovedteksten i den nye bog bringes nu på tre
supplerende sprog, fransk, hollandsk og dansk
såvel som på engelsk, graesk tysk og italiensk.
Bogener udvidet i størrelse og tæller nu 144
sider inklusive 72 tavler.
Bogen vil være I handlen i januar 2012 til en
detailpris på £21 (€25).
Bogen vil kunne købes hos boghandlere eller
direkte hos forfatteren/udgiveren til denne pris
plus £5 (€6) I forsendelsesomkostninger.
Forespørgsler rettes til M.J.Taylor
info@miketaylornaturalist.co.uk

Den oprindelige bog var delvist udgivet for at skabe opmærksomhed omkring ubesvarede spørgsmål
omhandlende taxonomisk status for mange orkidéer på Chios i forbindelse med 'Second European
Congress on Hardy Orchids' , der blev afholdt på Chios i 2005. Orkidéspecialisters efterfølgende besøg på
Chios løste mange af disse problemer. Selvom der er gjort store fremskridt, er der dog stadig forskelle iI
opfattelse omkring nogle få taxa, der omtales detaljeret i bogen. Alligevel blev det vurduret, at der var
opnået tilstrækkelig viden omkring taxonomien for Chios' orkidéer til at retfærdiggøre en revideret
udgave.
Den nye tjekliste afspejler store forskelle i forhold til den originale udgivelse fra 2005. I alt er 21 taxa
blevet slettet fra listen, og 17 nye er tilføjet inklusive 8 nyligt beskrevne taxa.
Samtlige 72 taxa på tjeklisten er afbildet på specifikke tavler hver indeholdende 4 fotos af høj kvalitet, der
generelt omfatter hele planten, blomsterstand og nærbilleder af enkeltblomster. Teksten til tavlerne giver
kortfattede oplysninger om størrelse, blomstringstid, variation, biotop og lokaliteter på Chios. Nye tavler
omfatter nu alle nyligt, gyldigt beskrevne taxa inklusive Ophrys fusca ssp. sancti-isidorii, Ophrys
pelinaea, Ophrys apollonae, Ophrys tenthredinifera ssp. sancta-marcellae, Ophrys saliarisii, Ophrys
orphanidea, Ophrys masticorum og Ophrys chiosica.
Denne nye bog vil gøre orkidé entusiaster, der har besøgt Chios gennem de senere år, i stand til at udfylde
hidtil navnemæssige 'huller' i deres fotoarkiv. Den vil samtigid give orkidé entusiaster, der påtænker at
besøge Chios i fremtiden, troen på, at de vil være i stand til at identificere enhver orkidé, de måtte finde.
Bogen indeholder også et kort, der viser orkidé lokaliteter på Chios. Orkidé entusiaster, der har planer om
at besøge næliggende øer inklusive Lesbos, Samos og Ikaria samt det tyrkiske område vest for Izmir, vil
opdage, at også her vil bogen være en stor hjælp til bestemmelse ar orkidéerne.

