Η αναθεωρηµένη έκδοση του καταλόγου
'Revised Illustrated Checklist, Orchids of Chios,
Inouses and Psara', εκσυγχρονίζει το βιβλίο που
πρωτοκυκλοφόρησε το 2005.
Το κύριο κείµενο του νέου βιβλίου τώρα
περιέχει τρεις ακόµη γλώσσες… την Γαλλική,
την Ολλανδική, και την ∆ανέζικη κοντά σ’
αυτές που υπήρχαν από την αρχή… την
Αγγλική, την Ελληνική, τη Γερµανική και την
Ιταλική.
Ο αριθµός των σελίδων έχει αυξηθεί και έχει
φτάσει τις 144, συµπεριλαµβανοµένων των 72
εγχρώµων εικόνων.
Κυκλοφορεί από τον Ιανουάριο του 2012, µε
λιανική τιµή €25 (£21).
∆ιατίθεται από βιβλιοπωλεία ή απευθείας από
τον συγγραφέα/εκδότη στην ίδια τιµή συν €6
(£5) για κάλυψη κόστους συσκευασίας και
ταχυδροµείου.
Απευθυνθείτε στον Κ M.J.Taylor, στο µέιλ
info@miketaylornaturalist.co.uk
Η πρώτη έκδοση βγήκε µε µερικό στόχο να τραβήξει την προσοχή των ειδικών προς κάποια αναπάντητα
ερωτήµατα ως προς την σωστή ταξινοµική κατάταξη πολλών Χιώτικων ορχιδέων που συζητήθηκε κατά
τη διάρκεια του ∆εύτερου Ευρωπαϊκού Κογκρέσου για τις Ορχιδέες (υψηλής αντοχής) που φιλοξενήθηκε
στη Χίο το 2005. Επισκέψεις στο νησί από αναγνωρισµένους ειδικούς που ακολούθησαν το συνέδριο
επέλυσαν πολλά απ’ αυτά τα ζητήµατα. Παρ’ ότι υπήρξε αρκετή πρόοδος, οι γνώµες για µερικές τάξεις
διχάζονται ακόµη, και το βιβλίο δίνει λεπτοµέρειες πάνω στα θέµατα αυτά. Όµως θεωρείται πως η
ταξινόµηση των ορχιδέων της Χίου έχει φτάσει ένα επίπεδο σταθερότητας στο οποίο πλέον ενδείκνυται
µια αναθεωρηµένη έκδοση.
Ο νέος κατάλογος περιέχει σηµαντικό αριθµό αλλαγών σε σχέση µε την πρώτη έκδοση του 2005. 21
τάξεις έχουν διαγραφεί, και 17 νέες έχουν προστεθεί. Σ’ αυτές συµπεριλαµβάνονται και 8 τάξεις που
περιγράφονται για πρώτη φορά.
Εκτός της περιγραφής, σε κάθε µια από τις 72 τάξεις του καταλόγου αφιερώνονται εικόνες που στην
πλειονότητα συµπεριλαµβάνουν πλάνα: ολόκληρου του φυτού, της ανθοστήλης, και κοντινά
µεµονωµένων ανθών. Οι λεζάντες των εικόνων συνοψίζουν δεδοµένα όπως: µέγεθος, εποχή, γεωγραφική
κατανοµή, βιότυπο και θέση στη Χίο. Οι νέες εικόνες περιέχουν όλες τις έγκυρες τάξεις που
περιγράφτηκαν προσφάτως, συµπεριλαµβανοµένων των: Ophrys fusca ssp. sancti-isidorii, Ophrys
pelinaea, Ophrys apollonae, Ophrys tenthredinifera ssp. sanctae-marcellae, Ophrys saliarisii, Ophrys
orphanidea, Ophrys masticorum και Ophrys chiosica.
Το νέο βιβλίο θα επιτρέψει στους λάτρες της ορχιδέας που έχουν ήδη επισκεφτεί την Χίο τα τελευταία
χρόνια, να αναγνωρίσουν τα φυτά που ακόµα κάθονται οι φωτογραφίες τους στον φάκελο µε ένα
ερωτηµατικό δίπλα. Επίσης θα ενθαρρύνει όσους ενδιαφέρονται για τις ορχιδέες αλλά που δεν
επισκέφτηκαν ακόµη το νησί να έλθουν, βέβαιοι ότι µ’ αυτό το εργαλείο στα χέρια τους, θα µπορέσουν
να αναγνωρίσουν όποια φυτά βρουν. Το βιβλίο περιέχει χάρτη της Χίου µε τις τοποθεσίες που φύονται οι
ορχιδέες µαρκαρισµένες. Επιπλέον όσοι ενδιαφέρονται να επισκεφτούν κοντινά νησιά όπως τη Λέσβο,
τη Σάµο και την Ικαρία ή και τις περιοχές της Τουρκίας δυτικά της Σµύρνης θα βρουν αυτό το βιβλίο
ιδιαίτερα χρήσιµο για την αναγνώριση των ορχιδέων και σ’ αυτά τα µέρη.

