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Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Orthochilus, Orthochilus ruwenzoriensis.
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DESCRIÇÃO

Planta herbácea, terrestre de até 70 cm. de alt. Raiz basal, com velemen. Caule em cormos. Folha basal, coriácea, linear,
lanceolada, aguda a acuminada, adpressas, de até 60 cm. compr. × 16 mm. larg., atenuadas, agudas, com nervuras evidentes.
Inflorescência lateral racemosa pauci flora, com até 10 flores. Flores purpuras, pedicelo ereto e curto. Sépala dorsal 8-10 mm.
compr. × 1,5-3 mm. larg., oblanceoladas, elípticas a ovadas, nervura central proeminente, levemente mucronada.  Sépalas laterais
9-11 mm. compr. × 1,5-1,7 mm. larg., oblongas, estreito-elipticas a lanceoladas, agudas a atenuadas. Pétalas  7 mm. compr. ×
1,2 mm. larg., estreito-eliptica a ovada, cobrindo a coluna. Labelo trilobado 8 mm. compr. × 10 mm. larg.; lobo medial elíptico
a ovado, arredondado a levemente retuso, carnoso, inteiro, margens cobertas com calosidades por todo o comprimento do labelo,
sinuada; lobos laterais oblongos a elípticos, suborbiculares, obtusos, divaricados e eretos, com nervuras. Coluna 3-3,5 mm.
compr., curta, curvada,  sem pé proeminente, base da coluna alada articulada com a base do lobo mediano do disco, deixando
uma cavidade onde se aloja o estigma. Antera ovada, aguda, bilocular; duas polinias inteiras, esféricas, estipe solitária oblonga,
viscidio semilunar, alargado.

COMENTÁRIO

Orthochilus (Epidendroideae, Cymbidieae, Eulophiinae) trata-se de gênero  com ca. 35 espécies de distribuição na Africa,
Madagascar e Américas (Martos et al. 2014). Chase et al. (2015) não aceita o gênero como parte segregada de Eulophia devido
a baixa amostragem, porem os resultados mostram um alto suporte para essa separação, sendo aqui aceito como circunscrito em
Martos et al. (2014)
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Orthochilus ruwenzoriensis (Rendle)
Bytebier
Tem como sinônimo
homotípico Eulophia ruwenzoriensis Rendle
homotípico Pteroglossaspis ruwenzoriensis (Rendle) Rolfe
heterotípico Cyrtopodium galeandroides Cogn.
heterotípico Eulophia argentina (Rolfe) Schltr.
heterotípico Pteroglossaspis argentina Rolfe
heterotípico Pteroglossaspis carsonii Rolfe
heterotípico Pteroglossaspis stricta Schltr.

DESCRIÇÃO

Planta herbácea, terrestre de até 70 cm. de alt. Raiz basal, com velemen. Caule em cormos. Folha basal, coriácea, linear,
lanceolada, aguda a acuminada, adpressas, de até 60 cm. compr. × 16 mm. larg., atenuadas, agudas, com nervuras evidentes.
Inflorescência lateral racemosa pauci flora, com até 10 flores. Flores purpuras, pedicelo ereto e curto. Sépala dorsal 8-10 mm.
compr. × 1,5-3 mm. larg., oblanceoladas, elípticas a ovadas, nervura central proeminente, levemente mucronada.  Sépalas laterais
9-11 mm. compr. × 1,5-1,7 mm. larg., oblongas, estreito-elipticas a lanceoladas, agudas a atenuadas. Pétalas  7 mm. compr. ×
1,2 mm. larg., estreito-eliptica a ovada, cobrindo a coluna. Labelo trilobado 8 mm. compr. × 10 mm. larg.; lobo medial elíptico
a ovado, arredondado a levemente retuso, carnoso, inteiro, margens cobertas com calosidades por todo o comprimento do labelo,
sinuada; lobos laterais oblongos a elípticos, suborbiculares, obtusos, divaricados e eretos, com nervuras. Coluna 3-3,5 mm.
compr., curta, curvada,  sem pé proeminente, base da coluna alada articulada com a base do lobo mediano do disco, deixando
uma cavidade onde se aloja o estigma. Antera ovada, aguda, bilocular; duas polinias inteiras, esféricas, estipe solitária oblonga,
viscidio semilunar, alargado.

COMENTÁRIO

Orthochilus ruwenzoriesis (Rendle) Bytebier, nome reestabelecido por  Martos et al. (2014), nome já listado no Flora of  Zambia
(2018). Em Batista et al. (2013), aponta que a distribuição dessa espécie se deu por longa e recente dispersão da África para o
Novo Mundo.
            Trabalhos com a espécies tratam de sua polinização em Singer & Cocucci (1997), lista de espécies (Batista & Bianchetti,
2003), sendo poucos materiais focando em sua taxonomia, na região do Neotrópico, apenas Izaguirre (2010) descreve
completamente a espécie e as suas formas. No Brasil conforme o CNCFlora (2018), a espécie é citada como dados deficientes.
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