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Zoals bekend is op het ogenblik een n ieuwe u i tgave over de flora i n  de Bol lenstreek i n  voorbere id ing .  Zo' n  i ni t i 

a tief is zeker niet nieuw, want reeds in 1840 heeft een tweetal Leidse studen ten  onze omgev i ng vri j  nauwkeurig op 

planten onderzocht. 
Hun vondsten werden goeddeels in keu rig La t i jn  vastgelegd, hetgeen hun  werk nu  n ie t  bep<�<� ld  voor een brede le

zerskring geschikt maakte. Niettemin is deze u i tgave zeer belangri jk, want er k<l n  een goede verge l i jk ing )!;etrokken 

worden met hetgeen er 1 60 jaar gelden in onze streek groeide. 
Er kan zeker worden vastgesteld dat er het nod ige is veranderd, maar ook hehws is achteruit)!;ega<�n .  Een d rieta I 
voorbeelden van orchideeënsoorten illustreren d i t  nog een heel d uidel i jk.  

Harlekijn 

577. 0. WOIIlO (L. lp. 1 333.) Iabclio triloho , lobi1 

lati1 , intermedio trunceto - emuginalo , calcare cylindrico nl 
subclanto horitontali Yel edacendente onrium subaequante , pc

rigonii laciniil obtusis , omnibu1 in galtam connivtntibus , brac

tûl tm incrviis nl intimis aubtrine"iis oYarium aequantibus , 
foliis oblongo-lanceolatis , bulbis iodiYiais. - Flores purpure i , 
"fenis galeae "firidibus nlidis. (v. Dali, n. 980.) · 

Pl. In eene "fochtige streek langs den Rhijn bij de duinen te 
Katwijk-binnen ( Orchisland ?) M. Op het Langenld bij Noord . 
wijkerhout. Onr het tolhek bij Katwijk op zee in een weiland. 
JS. In bet Orchisland bij Katwijk. JS. "fDS. KM. 

Vleeskleurige Orchis 

Herminiurn of Honingorchis 
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579. 0. t.urrou.l ( L .  ap. 1334 . )  labello triloho , 
calcare conico-cylindrico descendente onrio breTiore , perigonii 
laciniis lateralibus sursum rellexis , bracltis inferioribus et inter
mediis fiore longioribus , omnibu1 S nervii1 veno1isqut , cau/c 

fistuloso 4 -6 folio , foliis paiulis , injerioribu1 ovalibu1 oblou

c·ilvt obtusis , suptrioribus f!1Înoribul la"ctola/is tu:llmin4/is ' 

ikbtribua palmatis. - Flores purpurei , folia S3epe fusco-macu
lata. ( Y. Hall. n.  983.) 

Pl. Dij Leyden. Y. In de weiden 13ngs den duinkant Ins

schen Noordwijk en Katwijk. K. Àan den Hoogehoornsehen weg 
naar 'Vassenaa r ;  op de weilanden betijden deten weg. M. Ju 
de 'Vassenaarsche duinnlleijen. JS. F. KM. In het Orchisland. 

Pr. (titulo 0. Morio.) KM. In de duinvalleijen tusschen Kat"Wijk 
en 'V assenaar. In weilanden langs de lllorschwegen , Yooral bij 
het Haagsche Schouw. KlU. 

CCLXXXV. Hn .M r . num (R. :Brown. hort. kew. 5. pag. 191 . )  
Perigon, campanulaturn , laciniis labelloque erectis. Labeliurn 
basi saccato-gibbum , obtuse carinatum , ecalcaratum, Cetera ut 
Gymnadeniae. N. ah E. gen. 5 .  9 .

. . ,_5�2 • .  H. _Mo�o_RCBis (R. llrown. 1. c.) laciniis peri-
gonii interioribu� trilobis , lobo medio elongato , labello ·pro
runde trilido ' laciniis linearibus ' lateralibus subhastato-patenti 
hu� , . intennedia duplo longiore. - Flores parvuli , viridi-luteoli . 
(v. Hall. n. 987.) 

Pl. Op het LangeTeld hij Noordwijkerhout. JS. 
Flor. Julio. Augusto. 2;- .  Ie. Bat. 274. 




