Anacamptis (Rudohlávek)
čeleď: Orchidaceae
Patří mezi terestrické orchideje a trvalky. Roste na loukách, skalách nebo dunách Euroasie od
středozemí po střední Asii. Kvete v létě ve vzpřímeném klasu obvykle růžovými nebo fialovými
květy.

Anacamptis boryi

synonyma: Herorchis boryi, Orchis boryi, Orchis boryi var. alba, Orchis morio subsp. boryi, Orchis
quadripunctata var. boryi
oblasti: Balkánský poloostrov, Evropa, J Evropa, J Řecko, Kréta, Peloponézský poloostrov, Řecko,
Střední středozemí, Středozemí
Pochází z jižního Řecka a Kréty.

Anacamptis caspia
Anacamptis champagneuxii
oblasti: Středozemí, Z Středozemí
Pochází ze západního středozemí.

Anacamptis collina (Vstavač chlumní)

synonyma: A. collina f. flavescens, A. collina f. laxispicata, Barlia collina, Herorchis collina, Orchis
chlorotica, Orchis collina, Orchis collina f. flavescens, Orchis collina f. purpurea, Orchis collina
subsp. chlorotica, Orchis collina subsp. fedtschenkoi, Orchis collina var. flavescens, Orchis dulukae,
Orchis fedtschenkoi, Orchis leucoglossa, Orchis papilionacea subsp. chlorotica, Orchis saccata,
Orchis saccata f. flavescens, Orchis saccata f. orbicularis, Orchis saccata subsp. fedtschenkoi,
Orchis saccata var. fedtschenkoi, Orchis sparsiflora, Vermeulenia chlorotca, Vermeulenia collina,
Vermeulenia fedtschenkoi, Vermeulenia saccata
oblasti: Andalusie, Asie, Evropa, Iberský poloostrov, Írán, Itálie, J Evropa, J Španělsko, JZ Asie, JZ
Evropa, Malta, Střední středozemí, Středozemí, Španělsko, Turkmenistán
Roste od středozemí po jižní Turkmenistán. Dorůstá výšky 12 - 34cm. Kvete růžovými květy.

Anacamptis coriophora (Vstavač štěničný)

synonyma: A. coriophora f. alba, A. coriophora f. virescens, A. coriophora ssp. carpetana, A.
coriophora ssp. fragrans, A. coriophora ssp. martrinii, A. coriophora ssp. nervulosa, A. coriophora
subsp. carpetana, A. coriophora subsp. fragrans, A. coriophora subsp. martrinii, A. coriophora
subsp. nervulosa, A. coriophora var. carpetana, A. coriophora var. martrinii, A. fragrans, Anteriorchis
coriophora, Anteriorchis coriophora ssp. fragrans, Anteriorchis coriophora ssp. martrinii, Anteriorchis
coriophora subsp. fragrans, Anteriorchis coriophora subsp. martrinii, Anteriorchis coriophora var.
carpetana, Anteriorchis coriophora var. martrinii, Anteriorchis fragrans, Anteriorchis fragrans f.

apricorum, Herorchis coriophora, Herorchis coriophora ssp. fragrans, Herorchis coriophora ssp.
martrinii, Herorchis coriophora subsp. fragrans, Herorchis coriophora subsp. martrinii, Orchidactyla
carpetana, Orchis carpetana, Orchis cassidea, Orchis cimicina, Orchis coreosmus, Orchis
coriophora, Orchis coriophora f. alba, Orchis coriophora f. borosiana, Orchis coriophora f. latifolia,
Orchis coriophora f. nana, Orchis coriophora f. virescens, Orchis coriophora ssp. carpetana, Orchis
coriophora ssp. cimicina, Orchis coriophora ssp. fragrans, Orchis coriophora ssp. martrinii, Orchis
coriophora ssp. nervulosa, Orchis coriophora subsp. carpetana, Orchis coriophora subsp. cimicina,
Orchis coriophora subsp. fragrans, Orchis coriophora subsp. martrinii, Orchis coriophora subsp.
nervulosa, Orchis coriophora var. carpetana, Orchis coriophora var. cassidea, Orchis coriophora
var. cibiniensis, Orchis coriophora var. cimicina, Orchis coriophora var. czeremossica, Orchis
coriophora var. dolichoceras, Orchis coriophora var. elongata, Orchis coriophora var. fragrans,
Orchis coriophora var. latifolia, Orchis coriophora var. lusciniarum, Orchis coriophora var. major,
Orchis coriophora var. martrinii, Orchis coriophora var. nervulosa, Orchis coriophora var. odorata,
Orchis coriophora var. polliniana, Orchis coriophora var. sennenii, Orchis coriophora var. subsancta,
Orchis coriophora var. symphypetala, Orchis fragrans, Orchis fragrans var. apricorum, Orchis
fragrans var. elongata, Orchis fragrans var. polliniana, Orchis martrinii, Orchis nervulosa, Orchis
polliniana, Orchis x carpetana, x Orchidactyla carpetana
oblasti: Afrika, Andalusie, Arménie, Asie, Evropa, Iberský poloostrov, Írán, Itálie, J Evropa, J
Španělsko, JZ Asie, JZ Evropa, Katalánsko, Malá Asie (Anatolie), Malta, Německo, S Afrika, S
Evropa, Střední Evropa, Střední středozemí, Středozemí, SV Španělsko, Španělsko, Turecko, Z
Asie, Z Evropa
Roste ve středozemí a západní Asii. Dorůstá výšky 15 - 30 (i 50)cm. Listy jsou přízemní, v počtu 3 10ks a kopinaté. Květenstvím je hustý hrozen, vlastní květy jsou hnědorůžovofialové až nazelenalé,
vydávají nepříjemný zápach, přilba je zobánkatá, hnědorůžovofialová se zelenými proužky, pysk je
stejně dlouhý jako ostatní korunní listy, 3laločný, červený až hnědočervený, na bázi s bělavý nebo
žlutozelený, tmavě tečkovaný, centrální lalok pysku není dále dělený, ostruha je bělavá, stočená k
zemi a dlouhá 4 - 9mm. Patří mezi chráněné druhy CITES, u nás je vyhynulý A1. Existují
vnitrodruhové taxony:
subsp. coriophora/Orchis coriophora
(Vstavač štěničný pravý) - Evropa, západní Asie
subsp. fragrans/Orchis fragrans
(Vstavač štěničný vonný) - středozemí, Írán, západní, jižní a střední Evropa, severní Afrika,
jihozápadní Asie; výška 15 - 40 (i 60)cm; květy menší, bílé s růžovými skvrnami a vanilkovým
aroma; suché trávníky s vápencovým základem
Vyhovují mu slatiny, louky a pastviny.

Anacamptis cyrenaica

synonyma: Dactylorhiza cyrenaica, Herorchis cyrenaica, Orchis cyrenaica, Orchis melchifafii, Orchis
papilionacea var. cyrenaica, Vermeulenia cyrenaica, Vermeulenia papilionacea var. cyrenaica

Anacamptis fragrans
oblasti: Afrika, Albánie, Alžírsko, Arménie, Asie, Ázerbájdžán, Baleáry, Balkánský poloostrov, Belgie
, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Česká republika, Estonsko,
Evropa, Francie, Gruzie, Iberský poloostrov, Itálie, Izrael, J Evropa, Jordánsko, Jugoslávie, JV

Evropa, JZ Asie, JZ Evropa, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Libye, Litva, Lotyšsko,
Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko,
Rakousko, Řecko, Rumunsko, S Afrika, S Evropa, Sardínie, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko,
Střední Evropa, Střední středozemí, Středozemí, Sýrie, SZ Afrika, Španělsko, Švýcarsko, Tunisko,
Turecko, Ukrajina, V Evropa, V Středozemí, Z Asie, Z Evropa, Z Středozemí
Roste v Evropě, severní Africe a jihozápadní Asii.

Anacamptis israelitica

synonyma: Herorchis israelitica, Orchis israelitica
oblasti: Asie, Izrael, Palestina, Z Asie
Pochází ze severního Izraele a Palestiny.

Anacamptis laxiflora (Vstavač řídkokvětý)

synonyma: A. laxiflora f. albiflora, A. laxiflora subsp. dielsiana, A. laxiflora subsp. dinsmorei, A.
papilionacea subsp. heroica, Herorchis dinsmorei, Herorchis laxiflora, Herorchis pseudolaxiflora,
Orchis ambigua, Orchis biloba, Orchis dinsmorei, Orchis dubia, Orchis elegans var. dinsmorei,
Orchis ensifolia, Orchis heroica, Orchis laxiflora, Orchis laxiflora f. heldreichii, Orchis laxiflora f.
lengyelii, Orchis laxiflora f. longibracteata, Orchis laxiflora f. micrantha, Orchis laxiflora f. minor,
Orchis laxiflora f. zimmermannii, Orchis laxiflora subsp. dielsiana, Orchis laxiflora subsp. dinsmorei,
Orchis laxiflora subsp. ensifolia, Orchis laxiflora var. albiflora, Orchis laxiflora var. dinsmorei, Orchis
laxiflora var. guadarramica, Orchis laxiflora var. javorkae, Orchis laxiflora var. longibracteata, Orchis
laxiflora var. paludosa, Orchis laxiflora var. persica, Orchis laxiflora var. pocutica, Orchis laxiflora
var. tabernaemontani, Orchis mediterranea, Orchis morio var. angustifolia, Orchis palustris f.
micrantha, Orchis palustris ssp. laxiflora, Orchis palustris subsp. laxiflora, Orchis palustris subsp.
pseudolaxiflora, Orchis papilionacea subsp. heroica, Orchis papilionacea var. heroica, Orchis
pseudolaxiflora, Orchis tabernaemontani, Paludorchis dinsmorei, Paludorchis laxiflora, Paludorchis
pseudolaxiflora, Vermeulenia papilionacea var. heroica
oblasti: Andalusie, Asie, Balkánský poloostrov, Evropa, Francie, Iberský poloostrov, Itálie, Izrael, J
Evropa, J Španělsko, JZ Evropa, Katalánsko, Německo, Řecko, S Evropa, Střední Asie, Středozemí
, SV Španělsko, Španělsko, Z Asie, Z Evropa
Pochází ze středozemí s přesahem až do Normandie. Dorůstá výšky (20 -) 30 - 60 (i 80)cm. Stonek
v horní části nahnědlý. Listy jsou zelené, dlouze kopinaté až čárkovité, dlouhé (7 -) 15 - 20cm,
široké do 3cm, na průřezu ve tvaru V, jsou 1/2objímavé, ztlustlé a lodyžní listy jsou užší. Květenství
je řídké, dlouhé 10 - 25cm, vlastní květy jsou fialové až růžové, korunní lístky úzce vejčité, pysk má
větší šířku než délku, je 3laločný, postranní laloky jsou delší než střední s uťatým vrcholem, ostruha
je šikmo vzpřímená a dlouhá 1,1 - 1,4cm. Plodem je tobolka. Patří mezi chráněné druhy CITES.
Existují vnitrodruhové taxony:
subsp. laxiflora
subsp. palustris
Vyhovují mu vlhké louky, světlé lesy, okraje toků, atp. se zásaditým pH.

Anacamptis longicornu

synonyma: Orchis longicornu, Orchis longicornu var. tlemecensis, Orchis morio var. tlemecensis
oblasti: Afrika, Alžírsko, Baleáry, Evropa, Francie, Iberský poloostrov, Itálie, J Evropa, JZ Evropa,
Katalánsko, Korsika, Malta, S Afrika, Sardínie, Sicílie, Střední středozemí, Středozemí, SV
Španělsko, Španělsko, Tunisko, Z Evropa, Z Středozemí
Pochází ze západního a středního středozemí. Kvete bílofialovými květy.

Anacamptis morio (Vstavač kukačka)

synonyma: A. morio f. alba, Helleborine athensis, Herorchis morio, Herorchis picta var. skorpili,
Orchis albertii, Orchis athensis, Orchis crenulata, Orchis intermedia, Orchis moria, Orchis morio,
Orchis morio f. bilobulata, Orchis morio f. nana, Orchis morio f. robustior, Orchis morio f. sublaxiflora
, Orchis morio f. sublobatus, Orchis morio f. subpicta, Orchis morio f. unilobata, Orchis morio f.
velutina, Orchis morio subsp. alba, Orchis morio subsp. athensis, Orchis morio var. albiflora, Orchis
morio var. athensis, Orchis morio var. carnea, Orchis morio var. elatior, Orchis morio var. flava,
Orchis morio var. gigas, Orchis morio var. irregularis, Orchis morio var. parviflora, Orchis morio var.
rosea, Orchis morio var. skorpili, Orchis morio var. subpicta, Orchis morio var. valida, Orchis morio
var. velutina, Orchis morio var. viridiflora, Orchis officinalis, Orchis skorpili, Serapias athensis
oblasti: Afrika, Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arménie, Asie, Ázerbájdžán, Baleáry, Balkánský
poloostrov, Belgie, Bělorusko, Bílé Karpaty, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Čechy,
Černá Hora, Česká republika, České středohoří, Český les, Dánsko, Estonsko, Evropa, Francie,
Gruzie, Iberský poloostrov, Írán, Irsko, Itálie, Izrael, J Evropa, J Španělsko, Jordánsko, Jugoslávie,
JV Evropa, JZ Asie, JZ Evropa, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Litva,
Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Morava, Německo, Nizozemí,
Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, S Afrika, S Evropa, Sardínie, Sicílie,
Skandinávie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Střední Evropa, Střední středozemí, Středozemí, SV
Španělsko, Sýrie, SZ Afrika, SZ Čechy, SZ Evropa, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko,
Turecko, Ukrajina, V Evropa, V Morava, V Středozemí, Velká Británie, Z Asie, Z Čechy, Z Evropa, Z
Středozemí
Pochází z Evropy a západní Asie (po Írán). Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky (7 -) 13 - 30 (i 40)cm.
Pod zemí vytváří hlízu. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou kopinaté, občas eliptické, dlouhé do
14cm a vytvářejí přízemní růžici. Kvete růžovými až fialovými květy v 5 - 25ti četném hroznovitém
klasu s délkou do 13cm, pysk je min. stejně široký jako dlouhý, 1 - 1,5cm, 3laločný, postranní laloky
jsou mnohem větší, centrální je drobný až zcela chybějící a světlý, tmavě skvrnitý. Patří mezi
chráněné druhy CITES. Existují vnitrodruhové taxony:
- subsp.
champagneuxii
- subsp.
morio
(Vstavač kukačka pravý)
- subsp.
picta
Vyhovují mu vlhké nízké spíše sušší louky a půdy s pH 5,5 - 8,6 a bohaté na živiny.

Fotografie převzata z <a href="http://www.vkolacek.cz/">http://www.vkolacek.cz/</a> .

Anacamptis palustris (Vstavač bahenní)

synonyma: Herorchis palustris, Orchis elegans, Orchis festiva, Orchis germanorum, Orchis
heuffeliana, Orchis laxiflora, Orchis laxiflora f. quadriloba, Orchis laxiflora ssp. palustris, Orchis
laxiflora subsp. palustris, Orchis laxiflora var. mediterranea, Orchis laxiflora var. palustris, Orchis
mediterranea, Orchis palustris, Orchis palustris subsp. mediterranea, Orchis palustris var.
mediterranea, Orchis speciosa, Paludorchis palustris, Rauranita paludosa
oblasti: Afrika, Andalusie, Asie, Česká republika, Evropa, Iberský poloostrov, Írán, Itálie, J Evropa, J
Španělsko, JV Evropa, JZ Asie, JZ Evropa, Maroko, Polsko, S Evropa, Střední Asie, Střední Evropa
, Středozemí, SZ Afrika, Španělsko, Z Asie, Z Evropa
Pochází z Evropy, středozemí, západní a střední Asie. Dorůstá výšky 30 - 50cm. Báze lodyhy i
přízemních listů je bez teček. Kvete červenofialovými až růžovofialovými, listeny jsou 3 - 5tižilné,
nejspodnější s příčnými žilkami, pysk je 3laločný, střední lalok je delší než postranní, uprostřed
světlejší a tmavě tečkovaný. Patří mezi chráněné druhy C1. Existují vnitrodruhové taxony:
subsp. elegans/Orchis elegans
(Vstavač bahenní nádherný) - jihovýchodní Evropa, západní a střední Asie; výška 0,6 - 0,8 (i 1)m;
listy má čárkovité až kopinaté, dlouhé do 25cm a široké 2,5 - 3 (i 4)cm; kvete fialovorůžovými květy;
patří mezi chráněné druhy CITES; vlhké louky, příkopy, atp.
subsp. palustris
(Vstavač bahenní pravý) - západní a střední Evropa, středozemí, Írán
subsp. robusta
- západní Maroko
Vyhovují mu slatiny a bažinaté louky.

Anacamptis papilionacea (Vstavač motýlovitý)

synonyma: A. papilionacea subsp. alibertis, A. papilionacea subsp. expansa, A. papilionacea subsp.
grandiflora, A. papilionacea subsp. messenica, A. papilionacea subsp. palaestina, A. papilionacea
subsp. rubra, A. papilionacea subsp. schirwanica, A. papilionacea subsp. thaliae, A. papilionacea
var. balcanica, A. papilionacea var. nivea, A. papilionacea var. parviflora, Herorchis papilionacea,
Herorchis papilionacea subsp. expansa, Herorchis papilionacea subsp. messenica, Herorchis
papilionacea subsp. palaestina, Herorchis papilionacea subsp. schirwanica, Orchis bruhnsiana,
Orchis candida, Orchis caspia, Orchis decipiens, Orchis expansa, Orchis moriopapilionacea, Orchis
papilionacea, Orchis papilionacea f. balcanica, Orchis papilionacea f. grandiflora, Orchis
papilionacea f. morgetiana, Orchis papilionacea f. palaestina, Orchis papilionacea f. rosea, Orchis
papilionacea f. rubra, Orchis papilionacea subsp. alibertis, Orchis papilionacea subsp. balcanica,
Orchis papilionacea subsp. bruhnsiana, Orchis papilionacea subsp. expansa, Orchis papilionacea
subsp. grandiflora, Orchis papilionacea subsp. messenica, Orchis papilionacea subsp. palaestina,
Orchis papilionacea subsp. rubra, Orchis papilionacea subsp. schirwanica, Orchis papilionacea var.
alibertis, Orchis papilionacea var. bruhnsiana, Orchis papilionacea var. decipiens, Orchis
papilionacea var. expansa, Orchis papilionacea var. grandiflora, Orchis papilionacea var. major,
Orchis papilionacea var. messenica, Orchis papilionacea var. minimus, Orchis papilionacea var.
morgetiana, Orchis papilionacea var. parviflora, Orchis papilionacea var. rosea, Orchis papilionacea

var. rubra, Orchis papilionacea var. vexillifera, Orchis papolionacea var. bruhnsia, Orchis rubra,
Orchis rubra var. expansa, Orchis schirwanica, Vermeulenia caspia, Vermeulenia papilionacea,
Vermeulenia papilionacea f. balcanica, Vermeulenia papilionacea f. morgetiana, Vermeulenia
papilionacea f. palaestina, Vermeulenia papilionacea f. rubra, Vermeulenia papilionacea var.
aegaea, Vermeulenia papilionacea var. alibertis, Vermeulenia papilionacea var. bruhnsiana,
Vermeulenia papilionacea var. expansa, Vermeulenia papilionacea var. grandiflora, Vermeulenia
papilionacea var. heroica, Vermeulenia papilionacea var. messenica, Vermeulenia papilionacea var.
vexillifera
oblasti: Afrika, Andalusie, Asie, Evropa, Iberský poloostrov, Írán, Itálie, J Evropa, J Španělsko, JV
Evropa, JZ Asie, JZ Evropa, Kavkaz, Libye, Malta, S Afrika, Střední středozemí, Středozemí,
Španělsko
Roste ve středozemí, jihovýchodní Evropě a Íránu jako trvalka. Dorůstá výšky (10 -) 15 - 45 (i
56)cm. Listy jsou přízemní, v počtu 3 - 10ks, úzce eliptické až kopinaté, dlouhé do 18cm a široké
1,5cm. Květenství bývá řídké, vlastní květy jsou červenofialové, přilba je tvořená vzpřímenými
špičatými růžovými korunními lístky s červenými žilkami, pysk je plochý, vroubkovaný, víceméně
vodorovný, bělavý až růžový s červenými tečkami až čárkami, ostruha je sehnutá k zemi a dlouhá
0,8 - 1,4cm. Plodem je tobolka. Patří mezi chráněné druhy CITES. Existují vnitrodruhové taxony:
var. cyrenaica
- severovýchodní Libye
var. papilionacea
- středozemí, Írán
Vyhovují mu louky, pastviny, okraje lesů, atp.

Anacamptis picta
Anacamptis pyramidalis (Rudohlávek jehlancovitý)

synonyma: Aceras pyramidale, Aceras pyramidalis var. brachystachys, A. brachystachys, A.
condensata, A. durandii, A. pyramidalis f. angistiloba, A. pyramidalis f. apiculata, A. pyramidalis f.
condensata, A. pyramidalis f. fumeauxiana, A. pyramidalis f. longispica, A. pyramidalis f. nivea, A.
pyramidalis f. sanguinea, A. pyramidalis f. serotina, A. pyramidalis f. tanayensis, A. pyramidalis
subsp. algarbiensis, A. pyramidalis subsp. brachystachys, A. pyramidalis subsp. condensata, A.
pyramidalis subsp. durandii, A. pyramidalis subsp. serotina, A. pyramidalis subsp. tanayensis, A.
pyramidalis subsp. urvilleana, A. pyramidalis var. albiflora, A. pyramidalis var. brachystachys, A.
pyramidalis var. cerigensis, A. pyramidalis var. condensata, A. pyramidalis var. nivea, A. pyramidalis
var. sanguinea, A. pyramidalis var. tanayensis, A. pyramidalis var. urvilleana, A. urvilleana, Orchis
appendiculata, Orchis bicornis, Orchis brachystachys, Orchis condensata, Orchis cylindrica, Orchis
pyramidalis, Orchis pyramidalis var. sanguinea
oblasti: Afrika, Andalusie, Asie, Bílé Karpaty, Čechy, Česká republika, Český kras, Evropa, Iberský
poloostrov, Írán, Irsko, Itálie, Izrael, J Evropa, J Morava, J Španělsko, JZ Asie, JZ Evropa,
Katalánsko, Malta, Morava, Německo, S Afrika, S Evropa, Slovensko, Střední Čechy, Střední
Evropa, Střední středozemí, Středozemí, SV Španělsko, SZ Evropa, SZ Slovensko, Španělsko,
Švýcarsko, Ukrajina, V Evropa, V Morava, Z Asie
Roste v severní Africe, západní Asii a teplejších částech Evropy jako trvalka. Dorůstá výšky 20 - 60

(i 70)cm. Přízemní listy jsou čárkovité až kopinaté, žlábkovité, dlouhé až 25cm, široké 0,7 - 1,4cm,
lodyžní jsou úzce kopinaté, nejvyšší až listenovité, vyrůstají na podzim a odumírají při kvetení. Kvete
v létě v hustém vzpřímeném, zprvu kuželovitém, později válcovitém klasu červenorůžovými až
fialovými květy, přilba je malá, pysk je hluboce 3laločný, na bázi bleděrůžový až bělavý se 2ma
hrbolky, dlouhý 6 - 9mm, ostruha je tenká, úzce válcovitá a zpravidla skloněná k zemi. Plodem je
tobolka. Patří mezi kriticky ohrožené druhy C1 a je zapsaný v CITES. Existují vnitrodruhové taxony:
var. alba
- bílé květy
subsp. sanguinea
subsp. tanayensis
subsp. urvilleana
Roste na loukách, skalách nebo dunách. Vyhovuje ji zásadité pH, křoviny, okraje lesů, pastviny,
polostepi atp.
Fotografie převzata z <a href="http://www.vkolacek.cz/">http://www.vkolacek.cz/</a> .

Anacamptis robusta
Anacamptis sancta

synonyma: Anteriorchis sancta, Herorchis sancta, Orchis coriophora subsp. sancta, Orchis
coriophora var. sancta, Orchis sancta, Orchis sancta f. minor
oblasti: Středozemí, V Středozemí
Pochází z východního středozemí. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 15 - 45cm. Listy mají úzce
kopinatý tvar. Kvete fialovozelenými květy. Plodem je tobolka. Je zapsán v seznamu CITES.
Vyhovují mu křovinaté stráně, okraje lesů s půdou na vápencovém základě.

Anacamptis syriaca

synonyma: A. morio ssp. syriaca, Orchis morio ssp. syriaca, Orchis morio var. syriaca, Orchis
syriaca
oblasti: Asie, JZ Asie, Kypr, Libanon, Malá Asie (Anatolie), Středozemí, Turecko, V Středozemí, Z
Asie
Roste na Kypru, jižním Turecku a Libanonu.

Anacamptis urvilleana (Rudohlávek maltský)

oblasti: Malta, Střední středozemí, Středozemí
Patří mezi endemity Malty. Kvete růžovými až bílými květy v terminálním kuželovitém hroznu.

Anacamptis x alata

synonyma: Heropaludorchis alata, Orchis laxiflora var. alata, Orchis x alata

Anacamptis x alatoides

synonyma: Orchis x alatoides

Anacamptis x albuferensis
oblasti: Baleáry, Mallorca, Středozemí, Z Středozemí
Pochází z Malorky. Jedná se o hybrid
A. fragrans
x
A. robusta
.

Anacamptis x bornemanniae
oblasti: Afrika, S Afrika, Sardínie, Středozemí, Z Středozemí
Pochází ze severní Afriky a Sardýnie. Jedná se o hybrid
A. longicornu
x
A. papilionacea
.

Anacamptis x caccabaria

synonyma: Orchis x caccabaria, Paludomeulenia caccabaria

Anacamptis x dafnii

synonyma: Orchis dulukae subsp. camparonensis, Orchis x dafnii, Vermeulenia x dafnii

Anacamptis x duquesnei

synonyma: Aceras x duquesnei, Anacampaludorchis duquesnei, Anacamptorchis duquesnei, Orchis
x duquesnei
oblasti: Evropa, Francie, Z Evropa
Pochází z Francie. Jedná se o hybrid
A. palustris
x
A. pyramidalis

.

Anacamptis x eccarii

synonyma: Anterioherorchis eccarii

Anacamptis x feinbruniae

synonyma: Heromeulenia feinbruniae, Orchis x feinbruniae
Jedná se o hybrid
A. caspia
x
A. israelitica
.

Anacamptis x genevensis

synonyma: Heropaludorchis genevensis, Orchis x genevensis

Anacamptis x gennarii

synonyma: Heromeulenia gennarii, Orchis x gennarii
oblasti: Středozemí, Z Středozemí
Pochází ze západního středozemí. Jedná se o hybrid
A. morio
x
A. papilinocea
.

Anacamptis x gerakarionis

synonyma: Heropaludorchis gerakarionis, Orchis x gerakarionis

Anacamptis x klingei
oblasti: Evropa, Francie, Z Evropa
Pochází z Francie. Jedná se o hybrid
A. laxiflora
x
A. pyramidalis
.

Anacamptis x laniccae

synonyma: Anacampterorchis laniccae, Anacamptorchis laniccae
oblasti: Evropa, Francie, Střední Evropa, Švýcarsko, Z Evropa

Pochází ze Švýcarska a Francie. Jedná se o hybrid
A. morio
x
A. pyramidalis
.

Anacamptis x larzacensis

synonyma: Anacampaludorchis larzacensis, Anacamptorchis klingei, Anacamptorchis larzacensis

Anacamptis x lasithica

synonyma: Heromeulenia lasithica, Orchis x lasithica

Anacamptis x lesbiensis

synonyma: Anacamptorchis lesbiensis, Anteriocamptis lesbiensis
oblasti: Egejské ostrovy, Středozemí
Pochází z východoegejských ostrovů. Jedná se o hybrid
A. pyramidalis
x
A. sancta
.

Anacamptis x lloydiana

synonyma: Orchis laxiflora var. intermedia, Orchis x intermedia, Orchis x lloydiana, Paludorchis x
lloydiana

Anacamptis x menosii

synonyma: Anteriomeulenia menosii, Orchis x menosii

Anacamptis x olida

synonyma: Anterioherorchis olida, Orchis cimicina, Orchis coriophora subsp. olida, Orchis x olida

Anacamptis x parvifolia

synonyma: Anteriopaludorchis bicknellii, Anteriopaludorchis parvifolia, Orchis x bicknellii, Orchis x
parvifolia, Orchis x parvifolia subsp. bicknellii

Anacamptis x sciathia

synonyma: Herorchis x sciathia, Orchis x sciathia

Anacamptis x semisaccata

synonyma: Heromeulenia semisaccata, Orchis x semisaccata

Anacamptis x simarrensis
oblasti: Balkánský poloostrov, Evropa, Francie, Itálie, J Evropa, Řecko, Z Evropa
Roste v Francii, Itálii a Řecku. Jedná se o hybrid
A. fragrans
x
A. pyramidalis
.

Anacamptis x simorrensis

synonyma: Anacamptorchis simorrensis, Anacamptorchis simorrensis var. ticinensis,
Anacamptorchis ticinensis, Anteriocamptis simorrensis

Anacamptis x timbali

synonyma: Anteriopaludorchis timbali, Orchis x parvifolia subsp. timbali, Orchis x timbali,
Paludomeulenia timbali

Anacamptis x van-lookenii

synonyma: Anacampteulenia van-lookenii, Anacamptorchis van-lookenii
oblasti: Evropa, Francie, Z Evropa
Pochází z Francie. Jedná se o hybrid
A. papilionacea
x
A. pyramidalis
.

Další informace:
http://botany.cz/cs/anacamptis-pyramidalis/
http://www.blackorchids.cz/2011/06/30/anacamptis-pyramidalis/
http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=639
http://www.naturabohemica.cz/anacamptis-pyramidalis/

http://www.rostliny.net/

