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EDITORIAL

Anem a iniciar un camí que no sabem on es portarà, ja que l’intent de buscar llocs on creixen 
les orquídies i trobar-les és per si mateix  una satisfacció  i al mateix  temps una aventura. 
Després ens queda el dubte, algunes vegades, de la identificació de  l’espècie que en alguns 
casos és difícil per diferents factors. Estic segur que les orquídies silvestres ens portarà en 
primer lloc a coneix-se’ns millor entre  els socis i sobre  tot a  compartir experiències úniques 
sobre el coneixement de  les orquídies del nostre entorn més proper, que desconeixem en 
moltes ocasions.
 

Oblideu-vos de les vostres obligacions durant uns instants, ja que si la nostra associació vol 

avançar en coneixements i experiències haurem de posar tots alguna cosa de nosaltres 
mateixos i sacrificar una mica del nostre temps. Aportant informació, compartint les 
experiències amb altres associacions similars, i també transmetent el coneixement sobre la 
biologia de les orquídies , propi del nostre bagatge pels anys d’experiència  adquirits sobre el 
terreny o que  s’hagi adquirit amb una  especialització tècnica a la universitat, d’aquests socis 
també esperem un recolzament real a la nostra associació. Aprendre dels  que saben més és un 
bon exercici d’humilitat per a tots, sempre que aquests vulguin compartir-ho. El coneixement 
si no es transmet no beneficia a ningú i a  més és estèril. Haurem de preparar tots, amb el 
nostre material fotogràfic i coneixements, xerrades sobre el cicle de la vida de les orquídies i la 
seva inèdita  especialització per reproduir-se, mitjançant exposicions fotogràfiques. D’aquest 
coneixement neix la necessitat de  protegir els habitats on creixen, tasca que ens concerneix  a 
cadascú de nosaltres i als que tenen un mínim de sensibilitat sobre l’entorn natural.
 

Colors i formes diferents trobareu en aquesta publicació que s’ha realitzat amb tota la il·lusió 
amb el material aportat per alguns socis. Estic segur que molts de  vosaltres teniu una infinitat 
de material fotogràfic personal d’aquesta temporada i que per falta de temps o altres raons no 
ens heu enviat, és simplement una oportunitat perduda per a  tots. A partir d’ara haurem de 
pensar en la propera publicació amb més continguts científics sobre les espècies que creixen 
en el nostre entorn més proper. Agraeixo des d’aquí a  tots aquells que  han participat i han fet 
possible la realització de diverses activitats  a  la nostra associació i també  a l’esforç realitzat 
per Joan Canals per fer visible , mitjançant aquesta publicació, aquests primers passos de l’ 
A.O.C.
 

Luis Salvador.
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EL DIA QUE ES VA FUNDAR L’AOC
Fruit de les inquietuds, empenta, interès i coneixement envers les Orquídies i com a  resultat 
de diverses trobades al camp, converses i contactes, el 14 de febrer de 2009, una  bona colla 
d’orquidòlegs i orquidòfils de Catalunya ens vàrem trobar al Centre Cívic de Calders, al Bages.

Es va presentar el projecte de fundació de l’Associació Orquidològica  de  Catalunya (A.O.C.) per 
part de l’actual President, Luis Salvador, comptant amb la presència i el recolzament del 
President de la Asociación Ibèrica de Orquidología, en Manuel Lorenzo.

Després d’un curt debat i aclariment d’alguns dubtes i qüestions es va decidir per unanimitat 
tirar endavant el projecte de l’Asssociació amb una Junta  Directiva inicial formada per les 
següents persones :

President : Luis Salvador
Vice-President i Informàtica : Enric Quilez

Secretària : Anna Ribera
Tresorer : Amadeo Molina

Delegat Científic : Ferran J. Lloret
Delegat Científic : Enric Arnold

Delegat de Publicacions. Biblioteca : Josep Fàbrega
Delegada Relacions Internacionals : Ursula Höpping

Delegat de Fotografia : Joan Canals
Delegat de Sortides de Camp : Jordi Vila
Delegat de Cartografia : Francesc Jonch
Delegat de Cartografia : Francesc López

Pocs dies després de la  trobada a Calders es posen en foncionament dos grups a GoogleGroups 
per tal de fomentar el contacte entre els participants i futurs socis. 

Un grup (Ophryscat) és obert a tots els socis, mentre que l’altre (Ophryscatdirectiva) es 
reserva als temes de gestió i organització que ha de tirar endavant la Directiva de l’Associació.

Paral·lelament, per part del President, s’inicien els tràmits administratius per tal de legalitzar 
l’Associació davant les Administracions, amb els seus corresponents Estatuts.

A la plana següent tenim la fotografia corresponent als assistents a l’assemblea fundacional del 
14 de febrer de 2009.
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Foto : Amadeo Molina

Calders, 14 de febrer de 2009

D’esquerra a dreta, dempeus : Manel Martín, Carme Vilarrasa, Joan Romagosa, Montse 
Guillamón, Jorge Llovera, Antoni Carbonell, Josep Aspachs, Quim Reberté, Ursula Hopping, 
Jordi Domènech, Enric Bringués, Francesc X. Esteban, Raoul Kessels, Antoni Canals, Joan Font, 
Enric Quilez, Xavier Oliver, Ferran Lloret, Anna Ribera, Manuel Lorenzo.

D’esquerra a dreta, assentants o ajupits : Damià Francàs, Francesc Jonch, Luis Salvador, 
Xavier Sanjuan, Joan Canals, Esteve Sais, Remy Souche, Jordi Vila, Pere Espinet, Amadeo 
Molina.
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SORTIDES 2009
Durant la temporada 2009 s’han dut a terme les sortides següents :

- 21 de març, L’Escala (Alt Empordà).
- 28 de març, Plà del Burgar (Ribera d’Ebre).
- 18 d’abril, Begues (Baix Llobregat).
- 25 d’abril, Calders (Bages).
- 9 de maig, Sant Martí Sacalm (La Selva).
- 16 de maig, Muntanyes de Prades (Baix Camp).
- 23 de maig, Seva (Osona).
- 30 de maig, Sant Martí Sacalm (La Selva).
- 13 de juny, Puigsacalm (La Garrotxa).
- 20 de juny, Coll de Pimorent, Vall d’Incles (Capcir i Andorra)
- 26 de setembre, Calders (Bages) i Begues (Baix Llobregat)

Relacionem a continuació les espècies observades a cada una de les sortides, acompanyant-les 
d’algunes fotografies preses pels socis de l’AOC.
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21 de març de 2009. L’Escala (Alt Empordà).

•Orchis conica
•Neotinea maculata
•Ophrys arachnitiformis
•Ophrys araneola
•Ophrys bilunulata
•Ophrys lupercalis
•Ophrys lutea
•Ophrys passionis
•Ophrys sphegodes
•Ophrys tenthredinifera
•Ophrys lupercalis x O. tenthredinifera
•Ophrys lupercalis x O. arachnitiformis
•Ophrys passionis x O. tenthredinifera
•Himantoglossum robertianum

Orchis conica
Foto : Amadeo MOLINA

Ophrys lupercalis x O. tenthredinifera
Foto : Luis SALVADOR

Ophrys arachnitiformis
Foto : Xavier SANJUAN

Ophrys araneola
Foto : Amadeo MOLINA

Neotinea maculata
Foto : Joan CANALS

Ophrys tenthredinifera
Foto : Xavier SANJUAN
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28 de març de 2009. Pla del Burgar (Ribera d’Ebre).

•Orchis conica
•Orchis ustulata
•Ophrys lupercalis
•Ophrys lutea
•Ophrys speculum
•Ophrys tenthredinifera
•Himantoglossum robertianum
•Cephalanthera longifolia

Ophrys speculum
Foto : Francesc LOPEZ

Cephalanthera longifolia
Foto : Xavier SANJUAN

Ophrys lutea
Foto : Francesc LOPEZ

Ophrys lupercalis i Ophrys speculum
Foto : Jordi VILA
Ophrys lupercalis i Ophrys speculum
Foto : Jordi VILA

Ophrys lupercalis
Foto : Amadeo MOLINA
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18 d’abril de 2009. Begues. (Baix Llobregat).

•Orchis champagneuxii
•Ophrys lupercalis
•Ophrys lutea
•Ophrys passionis
•Ophrys speculum
•Ophrys tenthredinifera
•Himantoglossum robertianum
•Limodorum abortivum
•Epipactis kleinii

Limodorum abortivum
Foto : Luis SALVADOR

Orchis champagneuxii
Foto : Jordi VILA

Ophrys passionis
Foto : Xavier SANJUAN

Ophrys speculum
Foto : Francesc LOPEZ
Ophrys speculum
Foto : Francesc LOPEZ Ophrys lutea

Foto : Xavier SANJUAN
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25 d’abril de 2009. Calders. (Bages).

•Orchis antropophora
•Ophrys araneola
•Ophrys catalaunica
•Ophrys dyris
•Ophrys insectifera
•Ophrys lupercalis
•Ophrys lutea
•Ophrys passionis
•Ophrys sphegodes
•Cephalanthera longifolia

Ophrys catalaunica
Foto : Xavier SANJUAN

Ophrys insectifera
Foto : Luis SALVADOR

Ophrys dyris
Foto : Amadeo MOLINA

Ophrys araneola
Foto : Jordi VILA

Orchis antropophora
Foto : Joan CANALS

Ophrys passionis
Foto : Luis SALVADOR

Butl. Assoc. Orquidològica Catalunya, Nº 1, Any 2009
ISSN 2013-9608. Dipòsit Legal : B-39.792-10

                                                                                                                     10



9 de maig de 2009. Sant Martí Sacalm (La Selva).

•Orchis antropophora
•Orchis simia
•Orchis antropophora x O. simia (Orchiaceras x bergonii)
•Orchis simia hipocromàtica
•Serapias lingua
•Ophrys araneola
•Ophrys catalaunica
•Ophrys catalaunica x O. speculum
•Ophrys speculum
•Ophrys sphegodes
•Ophrys scolopax
•Cephalanthera longifolia
•Listera ovata
•Neottia nidus-avis

Orchis simia x O. antropophora (Orchiaceras x bergonii)
Foto : Joan CANALS
Orchis simia x O. antropophora (Orchiaceras x bergonii)
Foto : Joan CANALS Orchis simia hipocromàtica

Foto : Luis SALVADOR

Serapias lingua
Foto : Joan CANALS

Ophrys speculum x O. catalaunica
Foto : Jordi VILA
Ophrys speculum x O. catalaunica
Foto : Jordi VILA
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16 de maig de 2009. Prades (Baix Camp).

•Dactylorhiza fuchsii
•Dactylorhiza insularis
•Orchis antropophora
•Orchis champagneuxii
•Orchis olbiensis
•Orchis purpurea
•Orchis ustulata
•Ophrys arnoldii
•Ophrys dyris
•Ophrys speculum
•Ophrys sphegodes
•Ophrys subinsectifera
•Ophrys tenthredinifera
•Cephalanthera longifolia
•Cephalanthera longifolia “lutescens”

Dactylorhiza insularis
Foto : Jordi VILA

Cephalanthera longifolia “lutescens”
Foto : Joan CANALS

Ophrys arnoldii
Foto : Amadeo MOLINA

Ophrys subinsectifera
Foto : Luis SALVADOR

Orchis olbiensis
Foto : Xavier SANJUAN

Orchis purpurea
Foto : Amadeo MOLINA
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23 de maig de 2009. Seva (Osona).

•Platanthera chlorantha
•Orchis champagneuxii
•Orchis fragans
•Orchis laxiflora
•Orchis morio ssp picta
•Orchis laxiflora x O. picta
•Anacamptis pyramidalis
•Serapias lingua
•Ophrys apifera
•Ophrys apifera hipocromàtica

•Ophrys apifera var. trollii
•Ophrys catalaunica
•Ophrys insectifera
•Ophrys lutea
•Ophrys scolopax
•Ophrys sphegodes
•Ophrys subinsectifera
•Ophrys catalaunica x O. scolopax
•Cephalanthera rubra
•Limodorum abortivum

Platanthera chloranta
Foto : Joan CANALS

Orchis fragans
Foto : Joan CANALS

Orchis laxiflora x O. picta
Foto : Luis SALVADOR

Ophrys subinsectifera
Foto : Jordi VILA

Ophrys apifera hipocromatica
Foto : Luis SALVADOR

Cephalanthera rubra
Foto : Amadeo MOLINA
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30 de maig de 2009. Sant Martí Sacalm (La Selva).

•Gymnadenia conopsea
•Orchis fragans
•Orchis laxiflora
•Orchis fragans x O. laxiflora
•Anacamptis pyramidalis
•Serapias lingua
•Ophrys apifera
•Ophrys scolopax
•Ophrys sulcata

Ophrys sulcata
Foto : Joan CANALS

Orchis laxiflora
Foto : Joan CANALS

Ophrys scolopax
Foto : Xavier SANJUAN

Anacamptis pyramidalis
Foto : Amadeo MOLINA

Ophrys apifera
Foto : Joan CANALS

Gimnadenia conopsea
Foto : Joan CANALS
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13 de juny de 2009. Puigsacalm (La Garrotxa).

•Platanthera bifolia
•Platanthera chlorantha
•Gymnadenia conopsea
•Nigritella gabasiana
•Coeloglossum viride
•Dactylorhiza fuchsii
•Dactylorhiza maculata
•Dactylorhiza sambucina
•Orchis mascula
•Listera ovata
•Neottia nidus-avis

Platanthera bifolia
Foto : Xavier SANJUAN

Dactylorhiza sambucina
Foto : Xavier SANJUAN

Coeloglossum viride
Foto : Joan CANALS

Dactylorhiza fuchsii
Foto : Francesc LOPEZ

Dactylorhiza maculata
Foto : Joan CANALS

Neottia nidus-avis
Foto : Joan CANALS
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20 de juny de 2009. Coll de Pimorent - Vall d’Incles.

•Pseudorchis albida
•Gymnadenia conopsea
•Nigritella gabasiana
•Dactylorhiza maculata
•Dactylorhiza sambucina
•Dactylorhiza savogiensis
•Dactylorhiza sphagnicola

Pseudorchis albida
Foto : Luis SALVADOR

Nigritella gabasiana
Foto : Amadeo MOLINA

26 de setembre de 2009. Calders (El Bages) i Begues (Baix Llobregat).

•Spiranthes spiralis

Spiranthes spiralis
Foto : Joan CANALS
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JORNADES 2009 A CALDERS

Els dies 24 d’octubre i 7 de novembre de 2009, els socis  de l’AOC ens vàrem trobar al local 
social, al Centre Cívic de Calders, per tal de  retrobar-nos, fer una mica de balanç de  la 
temporada 2009 i gaudir de  diferents passis de fotos realitzats per diferents socis. Passis 
corresponents tant a les diferents sortides realitzades amb l’AOC, com a sortides particulars. 
Així mateix, justament un parell de díes abans, s’havien rebut els documents que legalitzen 
l’AOC.

El día 24 d’octubre  el vàrem dedicar complert al visionat de fotografies i presentacions i al 
concurs fotogràfic.

Els socis assistents vàren presentar les següents projeccions i treballs :

- Xavier SANJUAN : Estudi en profunditat de les dues espècies de Nigritella  presents a la 
Comarca del Ripollès. Nigritella gabasiana i Nigritella austriaca ssp. iberica.

- Luis SALVADOR : Viatge a Sicília a l’abril del 2009.

- Jordi VILA : Viatges a Cerdenya i Dolomites.

- Joan CANALS : Les Epipactis de Catalunya i Terres veïnes.

- Amadeo MOLINA : Recull de fotografies d’orquídies amb presència d’Invertebrats. Tant po-
linitzadors com visitadors.

- Joan ROMAGOSA : Visites a Begues, Capolat, Cerdanya i altres localitats.

- Pere ESPINET : Viatges a Mallorca i Noruega.
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Al concurs fotogràfic, en el qual es tractava de premiar la  fotografia més original presentada 
pels socis, es vàren presentar 10 participants i el jurat el vàren constituir quatre socis de l’AOC 
que no presentaven fotografies a concurs.

El clar guanyador, per unanimitat del jurat, fou Damià  Francàs amb la fotografia que es 
reprodueix a continuació :

                               
Dactylorhiza fuchsii

Foto : Damià FRANCÀS
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El día 7 de novembre al matí es varen presentar els següents treballs i projeccions :

- Antoni CANALS : Viatges a Cartagena, Màlaga, Var, Aveyron i Alps.

- Francesc LOPEZ : Diverses localitzacions dels Pirineus.

- Jorge LLOVERA : Visites a l’Escala, Moià, Begues i altres localitzacions.

- Francesc JONCH : Monogràfic Tossa d’Alp i Orchis pallens.

- Luis SALVADOR : Serie de fotos de la pol.linització d’Ophrys subinsectifera. 

- Joan CANALS : Les Epipactis de Catalunya i Terres veïnes.

A la tarda del dia 7 de novembre es va realitzar la primera reunió de la Junta Directiva
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ELEMENTS PER A LA DIFERENCIACIÓ DE LES 
NIGRITELLA CATALANES
Article elaborat per : Xavier SANJUAN

La  correcta classificació de les orquídies és un dels maldecaps d’aquells que tenim  afició per 
aquesta particular família de plantes. Mentre que és relativament fàcil identificar els gèneres 
de la nostra  orquidoflora, molts d’aquests gèneres estan farcits de tàxons que sense un estudi 
detallat resulten indiferenciables. Les guies d’identificació, amb un llenguatge farragós i ple de 
tecnicismes, sovint no ajuden gaire a  resoldre aquest problema. Epipactis i Ophrys són 
probablement el paradigma d’aquesta realitat; Nigritella  n’és un altre  exemple. El treball 
presentat aquí es va fer per comprovar si els caràcters descrits a la bibliografia permeten 
realment identificar al camp les dues espècies del gènere Nigritella presents a Catalunya. 

Antecedents

Nigritella és un gènere que viu als prats alpins i subalpins de diverses zones muntanyoses 
d’Europa incloent el Pirineu i el Prepirineu catalans. És format per uns pocs tàxons força 
semblant entre ells, tots de mida discreta i amb una compacta inflorescència de flors petites. 
Estudis recents duts a terme fonamentalment per Teppner i Klein han permès un millor 
coneixement del gènere, augmentant el nombre d’espècies conegudes. Resultat d’aquests 
estudis hi ha també la tendència  a englobar aquestes plantes dins el gènere Gymnadenia. 
Nosaltres però, tot seguint el criteri adoptat per Llorenç Saez a Flora Ibérica, les continuarem 
considerant un gènere separat. A Catalunya, fins fa no pas gaires anys es creia representat per 
un únic tàxon, Nigritella nigra (6). En els darrers temps però, s’ha comprovat que són realment 
dos els tàxons presents al nostre territori: Nigritella austriaca ssp. iberica (Teppner & E. Klein) 
L. Sáez, comb. nov. i Nigritella gabasiana Teppner & Klein (4,5).

Materials i mètodes

Els caràcters observats, d’acord amb la bibliografia (1-5), es recullen en la següent taula:

Caràcter N. austriaca ssp. iberica N. gabasiana
Marge de les bràctees de la base 
de l’inflorescència

Llis o feblement ondulat Denticulat

Labels Oberts a la base Tancats a la base

Forma de la  inflorescència a l’inici 
de la floració o antesi

Hemisfèrica Cònica o subcònica

Olor Flors amb intensa olor a vainilla Flors poc o gens oloroses

El treball de camp es va realitzar a  dues poblacions de la Vall de Ribes, a  la comarca del 
Ripollès (UTM 31T DG37, 38 i 39). A una, situada al Prepirineu a uns 1650 m d’alçada, es van 
observar uns 70 peus en floració incipient el 31 de maig de 2009. A l’altre, situada al Pirineu a 
uns 2000 m d’alçada, es van observar uns 200 peus en plena floració el 24 de  juny de 2009. 
La  identificació dels caràcters florals es va  fer sobre les flors de  la  base de l’inflorescència. 
Finalment, es va recol·lectar un exemplar de cada espècie per a l’observació microscòpica.
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Resultats

Marges de les bràctees florals

Les bràctees florals de N. austriaca ssp. iberica  presenten efectivament un marge llis o 
ondulat. Per contra, N. gabasiana els té clarament denticulats, amb uns dentícles d’uns 50 
micròmetres d’amplada (fig. 1). 

Nigritella gabasiana Nigritella austriaca ssp. iberica

Fig. 1: Marge de les bràctees florals. Columna esquerra N. gabasiana; columna dreta N. austriaca ssp. 
iberica. (µm = micròmetre = mil·lèsima de mil·límetre).

Labels

Els labels  de  N. austriaca ssp. iberica són molt oberts, amb els marges de la base clarament 
distanciats. Per contra els labels de N. gabasiana  són més tancats, amb els marges de  la base 
molt pròxims o tocant-se (fig. 2).
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Nigritella gabasiana Nigritella austriaca ssp. iberica

Fig. 2: Labels. Columna esquerra N. gabasiana; columna dreta N. austriaca ssp. iberica.

Forma de la inflorescència a l’inici de la floració

Els exemplars observats de N. austriaca ssp. iberica han resultat tenir una inflorescència 
evidentment hemisfèrica en l’antesi, mentre  que els de N. gabasiana la tenen de  forma més 
piramidal o cònica (fig. 3). 
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Nigritella gabasiana Nigritella austriaca ssp. iberica

Fig. 3: Inflorescència durant l’inici de la floració. Esquerra N. gabasiana; dreta N. austriaca subsp Iberica.

Olor

Tots els peus de N. austriaca ssp. iberica  observats desprenien una molt intensa olor a 
xocolata. Alguns peus de N. gabasiana presentaven absència d’olor, però la gran majoria 
emetien també un agradable perfum, netament menys intens. 

Discussió

Cal tenir present que la bibliografia afirma que tots els caràcters observats en aquest estudi 
són força variables fet que fa que el grau de  solapament entre tàxons sigui de vegades 
significatiu. Això ha fet que recentment s’hagin analitzat caràcters microscòpics com  l’amplada 
i llargada de les llavors o el tamany i densitat de  les diferents cèl·lules epidèrmiques (4), 
caràcters que probablement permetin diferenciar els dos tàxons però que no són útils  a  peu de 
camp. Així, l’observació dels marges de les bràctees florals, els labels, la forma de la 
inflorescència en el moment de l’antesi i l’aroma que desprenen les flors ha permès diferenciar 
en el camp els dos tàxons del gènere Nigritella presents a Catalunya de manera inequívoca. És 
cert que  la denticulació de les bràctees florals s’ha observat mitjançant microscopi, però 
imatges obtingudes emprant un equip reflex  acoblat a un objectiu macro i un joc de tubs 
d’extensió (no mostrades), que conjuntament permeten un factor d’ampliació  de  3x 
aproximadament, ja han permès observar-la. Això indica  que una simple lupa o un contafils, 
objectes econòmics i que no ocupen lloc a la motxilla, permetrien observar aquest caràcter 
fàcilment. La forma de la floració en l’antesi és un caràcter que inicialment no es pretenia 
observar en aquest estudi; segons la bibliografia  presenta  un elevat grau de variabilitat que el 
fa  ser poc útil per al diagnòstic. In situ però ha resultat prou diferenciat entre  els  dos tàxons, 
per la qual cosa l’hem considerat útil per al diagnostic. 

Respecte a l’aroma de les flors, malgrat les reserves que teníem a  priori en funció  de la nul·la 
importància que dona a aquest caràcter Sáez en la seva revisió (4) per al diagnòstic i de la 
opinió d’alguns companys que han compartit amb nosaltres la seva experiència, ens ha ajudat 
molt a diferenciar les plantes al camp. La  literatura parla  d’un intens aroma a vainilla de  N. 
austriaca ssp. iberica  però a  nosaltres ens ha semblat clarament a xocolata; és clar que l’olor 
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és una percepció molt subjectiva. No volem acabar aquest article sense deixar palès que s’han 
observat massa poques poblacions i exemplars com per que les observacions realitzades siguin 
concloents.

Esperem doncs que aquest treball serveixi d’al·licient als nostres socis i que a la temporada 
que  aviat començarà s’animin a comprovar durant les sortides de camp tot el que aquí s’ha 
presentat.
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TROBALLES SIGNIFICATIVES DEL 2009

Com a troballes i noves localitzacions d’especial interès descobertes per part dels socis  de 
l’AOC al llarg de la temporada 2009, cal fer esment a :

- Nova localització  d’una important població d’Ophrys apifera var. trollii a La  Garrotxa 
(Antoni CANALS).

- Nova localització d’una població  de 4 exemplars d’Ophrys santonica al Ripollès (Joan 
CANALS).

- Important població d’Epipactis exilis, nova espècie per Catalunya (En curs de Publicació, 
Javier BENITO).

- Nova localització, no documentada fins el moment i fora del Pirineu axial, d’Epipogium 
aphyllum (En curs de publicació. Jordi VILA).

- Una població confirmada (i altres per confirmar) d’Epipactis distans al Cadí (Joan CANALS).

- Nova localització d’Ophrys sulcata a La Selva (Jordi VILA).

- Híbrid d’Orchis laxiflora x Orchis morio a La Selva (Jordi VILA).

- Importants camps (milers d’individus) d’Ophrys catalaunica a La  Selva  (Francesc JONCH, 
Luís SALVADOR).

Butl. Assoc. Orquidològica Catalunya, Nº 1, Any 2009
ISSN 2013-9608. Dipòsit Legal : B-39.792-10

                                                                                                                     25


