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Het eerste boek werd uitgegeven om de deelnemers aan het Tweede Europese Congres over Hardy
Orchideeën, gehouden in 2005 in Chios bewust te maken van onbeantwoorde vragen die gerezen waren
over de ware taxonomische status van vele orchideeën van Chios. Eminente orchideeënspecialisten die bij
latere gelegenheden het eiland bezochten losten vele van deze geschilpunten op. Ondanks gemaakte
vorderingen blijven nog steeds enkele meningsverschillen staande in verband met een aantal taxa,
waarover details later in dit boek vermeld. Niettegenstaande deze meningsverschillen werd stilaan
duidelijk dat voldoende consensus bereikt was over de ware taxonomische status van Chios orchideeën
om de publicatie van een herziene uitgave te rechtvaardigen.
De nieuwe checklist vertoont aanzienlijke aanpassingen in vergelijking met de originele publicatie van
2005. In totaal werden 21 taxa verwijderd van de lijst en 17 nieuwe toegevoegd, inbregrepen 8 onlangs
beschreven taxa.
Alle 72 taxa van de lijst worden afgebeeld op aan elk van hen toegewijde platen, elk met 4 foto's van hoge
kwaliteit die de hele plant, close-ups en de individuele bloemen tonen. De tekst bij de platen verstrekt
eveneens informatie over grootte, bloeiseizoen, verspreidingsgebied, biotype en vindplaatsen op Chios.
Nieuwe platen bevatten nu alle bevestigde onlangs beschreven taxa, inbegrepen de Ophrys fusca ssp.
sancti-isidorii, Ophrys pelinaea, Ophrys apollonae, Ophrys tenthredinifera ssp. sanctae-marcellae,
Ophrys saliarisii, Ophrys orphanidea, Ophrys masticorum and Ophrys chiosica.
Dit nieuwe boek zal enthousiaste orchideeënliefhebbers die Chios reeds bezochten gedurende de
afgelopen jaren in staat stellen hun niet-gedetermineerde orchideeën te identificeren en ze in hun
fotoarchieven op te bergen. Het zal dié orchideeënliefhebbers die Chios in de toekomst nog zullen
bezoeken de zekerheid verschaffen dat zij alle orchideeën die zij zullen vinden ook daadwerkelijk zullen
kunnen identificeren. Het boek bevat eveneens een kaart van Chios waarop alle orchideeënsites
aangeduid staan. Voor hen die een bezoek plannen aan de nabijgelegen eilanden Lesbos, Samos, Ikaria en
de regio van west- Izmir in Turkije zijn onmisbare verwijzingen in het boek opgenomen die hen zullen
helpen bij de identificatie van orchideeën in deze gebieden,

