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ORKIDÉER PÅ KRETA
På reise med Buskerud botaniske forening i april 2015 organisert av KNoK (Klunderud Natur og
Kultur) fikk vi oppleve en mengde orkidéer.
Ved å kikke på bildene, studere litteraturen og spørre andre deltagere har jeg kommet fram til en
artsliste på 38 ulike arter:
Aceras anthopophorum
Anacamptis pyramidalis
Barlia robertianum
Limodorum abortivum
Ophrys ariadne
Ophrys bombyliflora
Ophrys candica
Ophrys cinereophila
Ophrys creberrima
Ophrys cretensis
Ophrys cretica
Ophrys episcopalis
Ophrys heldreichii

Ophrys herae
Ophrys iricolor
Ophrys omegalifera
Ophrys phryganae
Ophrys sicula
Ophrys spuneri
Ophrys tenthrendinifera (kanskje 3 arter)
Orchis boyri
Orchis collina
Orchis fragrans
Orchis italica
Orchis lactea
Orchis laxiflora

Orchis papilionacea
Orchis provincialis
Orchis pauciflora
Orchis quadipunctata
Orchis simia
Orchis sitiaca
Orchis tridentata
Serapias bergonii
Serapias cordigera
Serapias lingua
Serapias orientalis
Serapisa parviflora

For å artsbestemme har jeg brukt Horst & Gisela Kretschmar: Orchids fra 2004, og for flueblom
(Ophrys) har jeg brukt Zissis Antonopulos: The Bee Orchids of Greece. The Genus Ophrys fra 2009.
Sistnevnte deler Ophrys’ene inn i flere arter der førstnevnte bruker underarter. Dette fordi det i
mellomtiden har blitt oppdaget at plantene benytter seg av (eller rettere sagt: lurer) forskjellige
insekter til bestøving. En del arter har i det siste skiftet navn, blant annet har en del av artene i slekta
Orchis nå skiftet til Anacamptis, men jeg har her brukt de gamle navnene fra disse to bøkene.

Stor artsrikdom i velbeitet frygana. Her var det bare å ta fram kamera og mobiltelefon!
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Aceras anthopophorum
På engelsk kalt “Man
orchid”.
Ganske vanlig i frygana.
Vi så den i de fleste
orkidémarkene.
Begge bilder fra Gios Kambos
ved Spili.

Anacamptis pyramidalis - salepsrot
Salepsrot er en lite krevende
orkidé på Kreta. Vi fant den både i
frygana, i tresatt mark og i
veikanter og randsoner med
”ugrasvegetasjon”.
Bildet er fra en veikantlokalitet
langs vegen til Chania.
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Barlia robertianum

Barlia er den største orkideen på Kreta. Vi så den i fryganaen, men også i olivenlunder og i veikanter.
Kalles ”Roberts orchid” på engelsk. Fra Spili til venstre og fra Anapoli til høyre.

Limodorum abortivum

Denne arten så vi bare ett sted, hvor den vokste i
hagemark med eik.
Limodorum har ikke bladrosett, og de lilla
blomsterstandene stikker rett opp av jorda som
spyd. Arten har begrenset utbredelse på Kreta fordi
den som oftest er knyttet til Pinus brutia eller
kastanje, som det ikke er så mye av på øya.
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Ophrys ariadne
Ligner og er nylig skilt
ut som egen art fra O.
cretica fordi den har
en annen gjøkebie
(Melecta) til å bestøve
seg. O. ariadne har en
høy smal inngang over
leppa, mens O.
cretensis har en bred.
Vingevedhengene på
leppa er små og runde.

Ophrys bombyliflora - humleorkidé

Humleorkideen er lett
å kjenne igjen.
Den er ganske vanlig.
Opptrer i store
grupper fordi den kan
danne store kloner
med vegetative
rotknoller. bildet er fra
Armani.
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Ophrys candica

Kalles for “White orchid” på engelsk,
Og kjennes igjen på hvite farger i bunnen av leppetegningene. Ikke sett mange ganger.
Bilde fra Anapoli.

Ophrys cinereophila
Artsbestemmelse av ”de små
brune” er vanskelig, men på
grunnlag av spiralstilt
blomsterstand og at leppa er
bøyd nedover tror jeg dette
er O. cinereophila.
Bilde fra Gios Kambos ved
Spili.
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Ophrys creberrima
En annen ”liten brun”. Plassert som
O. creberrima fordi sideflikene i den
nedbøyde leppa er foldet inn og leppa har
en tydelig fure, og leppa er nedbøyd.
Bildet tatt nær Elafonisis-stranda.

Ophrys cretensis
Arten kan være vanskelig å skille
fra O. herae i farta, men denne
planten som sto på Gios Kambos
ved Spili har lyst speil ved
blomsterinngangen.
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Ophrys cretica

Arten ligner O. ariadne, men har en bred, lav tunell klar for bestøvende gjøkebier, og utspilte
”vinger” langs hovedleppa.

Ophrys episcopalis

En av de vanligste og mest iøynefallende flueblomstene på Kreta. Kan ha veldig stor variasjon i farge
og mønster, men har alltid den brune, hårete kanten på leppa. ”Large-flowered bee orchid” på
engelsk.
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Ophrys heldreichii

Denne arten er også veldig vanlig. Bestøves av samme bieart (Eucera rufa) som O. episcopalis.
Den har ikke hårete kant langs leppa.

Ophrys herae - heraorkidé

Er i samme gruppe som O. cretensis, men
blomstrer tidligere, så vi så bare eksemplarer som
nesten var avblomstret. Skilles fra O. cretensis ved
speilet ved blomsterinngangen er mørkt.
Bildene er tatt to steder i Anapoli.
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Ophrys iricolor - blå flueblom

Veldig karakteristisk art med blå speil på leppa. Undersiden av leppa er rød.
Fra Gios Kambos ved Spili.

Ophrys phryganae - fryganaorkidé
En av de vanligste
orkidéene. Ofte
svært små
eksemplarer.
Leppen har en
liten utoverbrett
nederst. Svært lik
og på de samme
vokseplassene
som O. sicula.
Her omgitt av
Parentucelia i
fryganaen ved
Mili.
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Ophrys sicula
Svært lik foregående,
men (mis?)bruker andre
arter til bestøving.
Blomstene hos O. sicula
står vanligvis nesten
vannrett ut fra
stengelen.

Ophrys spuneri

Artsbestemmelsen er jeg litt usikker på, men vakker er den. Fra Anapoli.
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Ophrys tenthrendinifera:
Ophrys dictynnae
Ophrys leochroma
Ophrys villosa
Kalles ”Bee orchid” på engelsk. Svært vanlig
utbredt i grasmark på Kreta.
Etter undersøkelse av hvilke bestøvere som er
aktive er det blitt klart at det her dreier seg
om tre ulike arter: O. dictynnae, O. leochroma
og O. villosa. Uten videre bearbeiding for å
belegge påstanden vil jeg mene at vi har sett
alle tre.
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Orchis boyri

Ligner på narrmarihand, men
blomstrer først fra nederste
knoppene. Forekommer i masser der
den finnes, men er ikke utbredt på
hele Kreta. Bilder fra Gios Kambos,
Spili.

Orchis collina

Veldig utbredt art på Kreta, men vi så den bare på
høyereliggende områder, siden den var avblomstret
på lavlandslokalitetene.
Fra Anapoli.
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Orchis fragrans
Umiskjennelig art som vi fant på ett sted nær
Elafonisis-stranda. Den er knyttet til fuktige flekker i
velbeitet frygana. Arten skal også tåle noe saltsprut.
Artsnavnet kommer av at den benytter seg av en
veldig spesiell duft for å tiltrekke seg bestøvere.

Orchis italica
Veldig vanlig art i grasbevokste
områder. Kalles ”naken-mannorkidé”, noe som kan forklares
ved å se på bildet.
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Orchis lactea
Tette, små planter med tydelig
tredelt leppe, som kan variere i
farge fra blekrosa til
skarlagensprikket på blekrosa.
Veldig vanlig art.
Fra Anapoli.

Orchis laxiflora
En staselig orkide, som ikke kan forveksles.
Avhengig av fukt-tilgang fra marks den står på. Skal
være i strek tilbakegang på Kreta, men vokser her på
nylig ombrutt jord.
Fra Myxorouma.
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Orchis papilionacea - sommerfuglorkidé

Arten er relativt vanlig rundt hele Middelhavet, men siden plantene er høye og langstrakte med
smale blomsterlepper og sen blomstring kan det dreie seg om underarten O. p. alibertis, som er
heller uvanlig. Fra Myxoruoma.

Orcis provincialis
Denne arten er ikke utbredt så mange steder
på Kreta, men ble funnet av Even og Reidun
ved Milia. Foto: Øystein Ruden
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Orchis pauciflora
Små, fåblomstrete planter i velbeitet grasrik
frygana. Forekommer ikke overalt, men rikelig
å se i Gios Kambos ved Spili.

Orchis quadripunctata
Nydelig, velformet liten orkidé med (oftest)
bare to punkter (noen ganger tre eller fire,
fem er også sett) i svelget. Fra Gios Kambos
ved Spili.
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Orchis simia - apeorkidé
Bare sett ett sted (Armeni). Leppa
karakteristisk formet som en
langarmet apekatt.

Orchis sitiaca

Umiskjennelig med lange sporer og bleke, flekkete blad i rosetten. Fra Anapoli.
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Orchis tridentata

Snarlik O. lactea, men de frynsete leppene sitter
gjerne vridd på stengelen, og hjelmspissene spriker
med tre ”tenner”. Vanlig på svært velbeitet grasrik
beitemark, gjerne i høyereliggende områder. Fra
Anapoli.

Serapias cordigera

”Cordigera” betyr hjertelignende, noe som kommer av utformingen og fargen til tungen. Sammen
med blant annet hvitsmyle i fryganaen ved Mili.
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Serapias lingua

Den spinkleste av Serapias-artene. Opptrer ofte i
masseforekomster på sesongfuktige plasser i tidlig
gjengroing. Lett å kjenne på den røde, ikke oppblåste
leppekanten.

Serapias parviflora

I følge de engelske ekspertene vi traff i Armeni (bildet over)
finnes det svært få lokaliteter hvor denne vokser.
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Serapias orientalis
Brune farger på leppa er
typisk for arten. Store
lepper med mørk,
oppblåst leppekarm
øverst. Tette
blomsterstander.
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