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l’abellera  (Ophrys sp.)

Bo i gronxant-se en un fil de teranyina

hi ha una fada amb els ulls color de mel

i un seguici de gnoms, també una ondina

i encara mil paitides. I un estel

encès fent pampallugues. La boirina

s’esberla amb la claror que ve del cel

i es clava al llavi encès d’una petxina

sembrant-hi polsim d’or. És el label

d’una joia dels déus, una abellera

nascuda d’un matí fet de colors,

del sospir d’una goja mainadera

i del somni d’un bard melangiós.

Hi ha un arc de sant Martí fent niu a l’alba

que vol florir al bell mig de la llum falba.

Josep Fàbrega



SORTIDES 2010 DE L’ASSOCIACIÓ

Durant la temporada 2010 s’han dut a terme les sortides següents :

- 6 de març de 2010. Castellbisbal, Vallès Occidental.
- 27 de març de 2010. El Burgar, Ribera d’Ebre.
- 3 d’abril de 2010. L’Escala, Alt Empordà.
- 24 d’abril de 2010. Calders, El Bages.
- 1, 2 de maig de 2010. Bugarach-Les Corberes, França.
- 8, 9, 10 de maig de 2010. Departament de Var, França.
- 15 de maig de 2010. Arbolí - La Musara, Baix Camp.
- 22 de maig de 2010. Sant Martí Sacalm, La Selva.
- 29 de maig de 2010. Cingles de Bertí, Vallès Oriental.
- 9 de juny de 2010. Puigsacalm i Salt de Sallent, Osona-Garrotxa.
- 26 de juny de 2010. Sant Sadurní de l’Heura, Baix Empordà.
- 10 de juliol de 2010. Feners, Berguedà.
- 17 de juliol de 2010. Vall de Llo, Cerdanya francesa.
- 25 de setembre de 2010. Calders, Bages.

Relacionem a continuació les espècies observades a cada una de les sortides, acompanyant-les 
d’algunes fotografies preses pels socis de l’AOC.

6 de març de 2010. Castellbisbal, Vallès Occidental.

Un parell  de dies abans de la gran nevada del 2010, vàrem fer la primera sortida de l’any de 
l’AOC. En Raoul  Kessels  ens va guiar per la zona de La Torre Fossada i Turó del Telègraf al 
terme municipal de Castellbisbal. Destaca aquesta estació  per la població  importantíssima 
d’Himantoglossum robertianum que hi creix. Centenars de peus de totes  les edats  que, tot i  els 
atacs dels senglars i els d’algun “recol·lector de bulbs”, semblen gaudir d’una bona taxa 
reproductiva i es mantenen en bon estat general.

Vàrem veure les espècies 
següents :

-Himantoglossum 
robertianum (Entre ells 
alguns peus hipocromàtics)
-Orchis anthropophora 
(fulles)
-Serapias vomeracea (fulles)
-Rosetes basals de diverses 
Ophrys i Spiranthes spiralis.
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Himantoglossum robertianum.
 J. Canals



27 de març de 2010. El Burgar, Ribera d’Ebre.

Tradicional  visita a aquestes planes altes de la Ribera d’Ebre on els principals atractius són 
l’elevat nombre d’Ophrys  speculum i  la presència d’uns  quants (aquest  any se’n va descobrir 
algun més) peus de l’híbrid Ophrys x heraulti (O. tenthredinifera x O. speculum).

Tot i que anaven força endarrerides, les espècies vistes foren :
- Ophrys speculum
- Ophrys tenthredinifera
- Ophrys x heraulti (Ophrys tenthredinifera x O. speculum)
- Ophrys lupercalis
- Neotinea conica (Orchis conica)
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Ophrys x heraulti
Quim&Montse

Ophrys x heraulti i O. speculum
Quim&Montse

Ophrys tenthredinifera
J. Canals



3 d’abril de 2010. L’Escala, Alt Empordà.

Aquesta és una altra estació que per l’abundància i  interès d’espècies, cal visitar cada any. Aquest 
any vàrem compartir la jornada amb una vintena de membres de la SFO Languedoc-Roussillon, 
liderats per en Rémy Souche.

Aquest any vàrem gaudir d’una gran abundància 
de :
-Ophrys lupercalis
-Ophrys arachnitiformis (alguns peus 
hipocromàtics)
-Ophrys tenthedinifera
-Ophrys bilunulata
-Ophrys passionis
-Ophrys araneola
-Ophrys speculum
-Ophrys lupercalis x O tenthredinifera
-Ophrys arachnitiformis x O tenthredinifera
-Neotinea conica (Orchis conica)
-Himantoglossum robertianum (ja molt malmeses 
després de la nevada i glaçades del març)
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Ophrys araneola
A. Molina

Ophrys arachnitiformis
X. Sanjuan

Orchis conica
Quim&Montse



24 d’abril de 2010. Calders, El Bages.

Les espècies observades aquest any a Calders i voltants foren :

-Ophrys lutea
-Ophrys catalaunica
-Ophrys lupercalis
-Ophrys passionis
-Ophrys araneola
-Ophrys dyris
-Ophrys arachnitiformis
-Orchis anthropophora
-Ophrys insectifera
-Ophrys arnoldii
-Ophrys sphegodes (O. aranifera)
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Ophrys arnoldii
A. Molina

Ophrys sphegodes (O. aranifera)
A. Ferrón



1, 2 de maig de 2010. Bugarach-Les Corberes, França.

La sortida/viatge a Bugarach va ser una mica passada per aigua i  les espècies anaven uns dies 
endarrerides (tònica general d’aquesta temporada). Tot i les dificultats es varen poder observar les 
espècies següents :

- Ophrys sulcata
- Orchis militaris en poncelles
- Himantoglossum hircinum molt endarrerit
- Serapias lingua
- Cephalanthera longifolia
- Coeloglossum viride
- Ophrys insectifera
- Orchis anthropophora
- Orchis laxiflora
- Ophrys vasconica
- Ophrys araneola

-
-

-Ophtys sphegodes
-Ophrys scolopax
-Ophrys lupercalis
-Orchis morio
-Orchis conica
-Orchis pallens
-Orchis provincialis
-Orchis mascula
-Orchis ustulata
-Ophrys  lutea subsp. 
minor (cf)
-Orchis anthropophora x 
O. purpurea
-Orchis militaris x O. 
purpurea
-Orchis militaris x O. 
anthropophora
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Ophrys sulcata
J. Vila

Ophrys vasconica
J. Vila



Butll. Assoc. Orquidològica Catalunya. Nº 2. Any 2010
ISSN 2013-9608. Dipòsit Legal : B-39.792-10

9

Orchis anthropophora x O purpurea
L. Salvador

Ophrys scolopax
L. Salvador

Orchis pallens
A. Molina

Coeloglossum viride
A. Ferrón



8, 9, 10 de maig de 2010. Departament de Var, França.

Dia: 8 de Maig 2010:

Anem en tres cotxes, el 
primer grup format per 
Joan Romagosa, Isabel 
Casas, Ursula Höpping, i 
Carme Vilarrassa.; el segon 
grup Esteve Sais i  Amadeo 
Molina i per últim Luis 
Salvador, Francesc Jonch, 
Francesc López i Encarna 
Acebes.

La nostra primera parada 
es fa al  Bosc de Rouquan 
a prop de la població de 
Vi d a u b a n , l l o c m o l t 
conegut pels orquidiòfils, 
aquí  sense buscar gaire 

comencem amb Ophrys scolopax, Ophrys scolopax albina,  Ophrys  provincialis, Ophrys 
provincialis x scolopax, Ophrys splendida, Ophrys incubacea, Orchis morio, Plantanthera bifolia, 
Serapias neglecta, Serapias lingua, Serapias vomeracea, Serapias cordigera, Ophrys scolopax x 
splendida i  segurament em deixo més híbrids que hi són, ja que la informació que tenim del  lloc 
ho  indica, es fa el migdia i es posa a ploure a bots i barrals  i decidim anar a l’  hotel, ja que la tarda 
és tota de pluja.

Dia: 9 de Maig:

Ens dirigim a la població més llunyana Mons, 
passat el poble hi tenim una ermita i a l’  altre 
costat de la carretera, un petit prat  on de tant en 
tant hi passen  el “tallagespa”, però tenim sort  i 
podem veure Ophrys aurelia “forma saratoi”, 
Ophrys arachnitiformis, Ophrys provincialis, 
Ophrys sp.i encara queden peus al  final de la 
floració d’Himantoglossum robertianum, just  a l’ 
acabar aquest  indret ens cau una tamborinada 
d’aigua i decidim fer un recorregut que ens portarà 
a altra localització. 

“Chateau Grim”, casa en ruïnes, davant hi ha el 
prat amb cents d’Orchis laxiflora, no tantes de 
Serapias lingua, alguna Ophrys provincialis, 
Orchis  papilionacea. També hi trobem, per 
primera vegada en  aquest indret, Ophrys 
drumana , un peu. Fet que més endevant 
comuniquem a Pierre Michel  Blais pel seu control 
de les espècies de Var i ens respon que és la 
primera cita en aquest indret d’aquesta espècie.

Pel camí i a peu de carretera per la D-47, trobem 
força peus d’Himantoglossum hircinum, la pluja ens 

acompanya però ens deixa fer algunes  fotos, en  algun peu s’hi pot fotografiar un possible 
pol·linitzador.
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Serapias strictiflora
L. Salvador

Ophrys provincialis
F. López



Ens dirigim a una de les localitzacions més 
importants del gènere Serapias   “la pista  de 
Palayson”, un  lloc controlat per guardes forestals, 
i que de tant en tant  hem vist que porten grups  de 
persones per ensenyar les orquídies i  que en una 
ocasió amb algun guarda hem pogut intercanviar 
algun comentari  entre el català i  l’  occità. Iniciem 
la pista “camí ample” pel costat dret i comencem a 
trobar Serapias neglecta en petits grups, aquest 
any anem una setmana més  tard i algunes ja estan 
una mica passades, Serapias olbia  en grups, també 
Serapias strictiflora, i Orchis  laxiflora. Arribem a 
una zona que està a l’  altre costat del  camí i trobem 
una bassa natural  que està senyalitzada amb un 
cartell on tenim una breu explicació, també hi ha 
una passarel·la per sobre la bassa, i pels costats 
d’aquesta bassa hi tenim grups grans de Serapias 
lingua, Serapias olbia, Serapias neglecta. De 
tornada al  cotxe fem l’  altre costat  del camí,amb la 
sorpresa de trobar uns peus de Ophrys fuciflora 
subsp. lorennae (segons el president de la 
Associació Orquidófila del centre de França que 
ens trobem a l’endemà a la localització de la 

Ophrys philippi.). Des de la zona del pàrking de 
cotxes que es troba a l’  altre costat de la pista de Palayson fem una petita caminada de mig 
kilòmetre al costat de la carretera i trobem Orchis purpurea, i una localització molt nombrosa de 
Ophrys splendida que ja fa tres anys vam trobar.
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Ophrys drumana
F. López

Serapias neglecta
L. Salvador

Serapias olbia
F. López



Dia 10 de Maig, (dia de tornada a casa):

A primera hora ens  dirigim 
a la localització de l’ 
Ophrys  phi l ippi , però 
malauradament, ja és el 
segon any que la trobem 
encara per obrir, decidim 
que a la tercera serà la 
definitiva (però  per la 
tercera setmana de Maig 
per assegurar aquesta 
espècie tant especial i 
única). De tornada, el 
p r i m e r g r u p d e J o a n 
Romagosa torna directe a 
Barcelona, però els dos 
cotxes  restants d’  Esteve 
Sais  i Luis Salvador ens 
dirigim al poble de Cassis a 
la carretera D-141 que va en 

direcció al poble de La Ciotat, és una ruta agresta que puja i a l’  arribar a dalt  tenim unes vistes 
formidables i també Ophrys drumana amb més quantitat i  Orchis morio picta, trobem molt  peus 
de Ophrys “sp”, ja passades, és una zona on fa bastant vent i  es  fa difícil a vegades  fer las fotos, i 
aquí finalitza el viatge a la regió de Var. De tornada, després de dinar al poble de Vauvert, i abans 
de sortir de França, passem per Salses-le-Chateau, per veure Orchis palustris amb la sorpresa que 
no  n’hi ha ni rastre d’aquesta espècie aquest 2010, sospitem que l’ hàbitat ha estat destruït o que 
aquest any no  han sortit per alguna raó  que desconeixem. Aquesta parada serà la fi del nostre 
viatge a França.
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Ophrys fuciflora
F. López

Ophrys aurelia
F. López

Serapias cordigera
L. Salvador



15 de maig de 2010. Arbolí - La Musara, Baix Camp.

Aquest any, acompanyats per Jordi Brú, Ernest Gatell i  Hilari Aragonès a les localitats habituals 
hi  afegim la visita a un alzinar humit exposat a Nord on hi ha una més que notable població de 
Neottia nidus-avis. S’hi compten més de 300 peus però encara els falta ben bé una setmana pel 
seu punt òptim de floració.

Les espècies que varem observar van ser :

- Limodorum abortivum
- Orchis intacta = Neotinea maculata
- Orchis anthropophora
- Orchis purpurea
- Orchis picta
- Orchis morio
- Orchis champagneuxii
- Orchis olbiensis
- Orchis mascula
- Cephalanthera longifolia
- Neottia nidus-avis
- Dactylorhiza fuchsii
- Dactylorhiza insularis
- Gymnadenia conopsea (poncellada)
- Ophrys subinsectifera
- Ophrys scolopax
- Ophrys dyris
- Ophrys lupercalis (molt passada)
- Ophrys passionis (passada)
- Ophrys arnoldii (poncellada)
- Ophrys speculum
- Ophrys sphegodes
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Neottia nidus-avis
J. Bru

Dactylorhiza insularis
J. Bru



22 de maig de 2010. Sant Martí Sacalm, La Selva.

Les espècies observades enguany en aquesta fantàstica localitat foren :

- Orchis anthropophora 
- Orchis simia 
- Orchis picta 
- Orchis laxiflora 
- Orchis simia  X O. anthropophora 
- Orchis picta  x O. laxiflora 
- Ophrys catalaunica 
- Ophrys araneola 
- Ophrys subinsectifera 
- Ophrys scolopax 
- Ophrys sulcata, també el seu pol.linitzador. 
- Cephalanthera longifolia 
- Listera ovata 
- Serapias lingua, també el seu pol·linitzador. 

Passades :
- Ophrys passionis 

Edarrerides :
- Platanthera bifolia 
- Platanthera chlorantha 
- Ophrys apifera 
- Orchis fragans 

Menjades pel bestiar :
- Ophrys speculum 
- Ophrys speculum x O. catalaunica 
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Orchis mascula
J. Canals

Orchis olbiensis
J. Canals

Orchis simia. Peu hipocromàtic
I. Casas



29 de maig de 2010. Cingles de Bertí, Vallès Oriental.

Guiats per en Paul Thomas Wilcox, a finals de 
maig vàrem fer una sortida per la zona dels 
Cingles de Berti i Montmany atrets, especialment, 
per l’abundància d’espècies del gènere Serapias.

La primera zona que es va visitar, propera a 
l’ermita de Puiggraciós, presentava les  següents 
espècies :

- Serapias vomeracea ( uns 300 exemplars alguns 
dels quals són hipocromàtics).
- Ophrys subinsectifera 
- Ophrys lutea
- Ophrys catalaunica 
- Ophrys sphegodes (passada) 
- Ophrys scolopax 
- Ophrys apifera 
- Ophrys arnoldii (cf.) 
- Cephalanthera damasonium 
- Cephalanthera longifolia 
- Orchis anthropophora 
- Orchis picta 
- Orchis intacta 
- Gymnadenia conopsea 
- Anacamptis pyramidalis 
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Listera ovata
Quim&Montse

Serapias vomeracea
X. Sanjuan

Serapias lingua amb Ceratina cucurbitina
L. Salvador



- Epipactis muelleri (poncellada) 
- Platanthera bifolia 
- Platanthera chlorantha
- I, l'estrella del dia, l'híbrid d’Ophrys catalaunica 
x O.scolopax (Ophrys x olostsitensis). 

Posteriorment ens vàrem desplaçar a una altra 
estació, a la carretera del Figaró a Montmany, prop 
del Castell dels Moros, on vàrem trobar :

- Ophrys subinsectifera 
- Ophrys insectifera 
- Ophrys apifera 
- Ophrys catalaunica 
- Ophrys scolopax 
- Ophrys lutea
- Serapias parviflora 
- Gymnadenia conopsea 
- Anacamptis pyramidalis 
- Neotinea maculata
- Orchis ustulata 
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Ophrys x olositensis
J. Canals

Serapias parviflora
X. Sanjuan

Neotinea maculata
Quim&Montse



9 de juny de 2010. Puigsacalm i Salt de Sallent, Osona-Garrotxa.

Aquesta es una altra d’aquelles zones que es mereixen menció especial. Cal caminar un xic, però 
el ventall d’espècies que s’hi poden veure bé mereix alguna suada. Aquest any hi vàrem trobar :

-Dactylorhiza sambucina 
- Dactylorhiza fuchsii 
- Dactylorhiza majalis 
- Dactylorhiza incarnata 
- Dactylorhiza maculata 
- Limodorum abortivum (passada) 
- Neottia nidus-avis 
- Orchis militaris 
- Orchis simia 
- Híbrid Orchis simia x O. militaris 
- Orchis fragans (poncellada) 
- Orchis ustulata 
- Listera ovata 
- Ophrys scolopax 
- Ophrys catalaunica 
- Híbrid Ophrys catalaunica x O. scolopax 
- Ophrys apifera 
- Ophrys apifera var. trollii 
- Gymnadenia conopsea 
- Platanthera bifolia 
- Platanthera clhorantha 
- Anacamptis pyramidalis 
- Epipactis palustris (fulles) 

Nigitella gabasiana i Coeglossum viride aquest any anaven endarrerides. 
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Dactylorhiza maculata
J. Roman

Ophrys apifera var. trollii
I. Casas



26 de juny de 2010. Sant Sadurní de l’Heura, Baix Empordà.

Aquesta és una sortida mono-específica. L’objectiu és veure l’evolució d’una de les nostres 
orquídies més escasses i localitzades : Spiranthes aestivalis.

Una passejada ben remullada pel curs alt  del  Daró  ens va permetre, tot  i anar una mica 
endarrerides, gaudir d’una bona colla de peus en floració incipient. Fins i tot vàrem poder veure i 
fotografiar un possible pol·linitzador.
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Orchis fragans
J. Llobera

Anacamptis pyramidalis
J. Llobera

Spiranthes aestivalis
Quim&Montse

Spiranthes aestivalis
P. Espinet



10 de juliol de 2010. Feners, Berguedà.

Amb indicacions de l’Antoni Carbonell, vàrem anar a visitar una població d’Epipactis que, per les 
fotos d’uns anys  enrere, presentava incògnites  per a la seva identificació. Un altre dels atractius de 
la sortida era veure una bona població de Goodyera repens.

Malauradament, les Epipactis  que buscàvem anaven endarrerides  i (aquest dia) no es va poder 
concloure gaire res.

Les espècies que es varen veure 
foren :

- Dactylorhiza elata
- Dactylorhiza maculata
- Epipactis palustris (fulles)
- Epipactis atrorubens
- Epipactis helleborine
- Goodyera repens
- Gymnadenia conopsea
- Listera ovata
- Neottia nidus-avis

Uns dies més tard ens vàrem apropar novament a la zona i  es va poder comprovar que les fulles 
d’Epipactis que havíem vist el 10 de juliol corresponien a :

Butll. Assoc. Orquidològica Catalunya. Nº 2. Any 2010
ISSN 2013-9608. Dipòsit Legal : B-39.792-10

19

Neottia nidus-avis
A. Ferrón

Goodyera repens
X. Sanjuan

Epipactis atrorubens
J. Roman



- Epipactis muelleri
- Epipactis distans. Nova població per Catalunya i presentant individus de les dues 
“formes” : Flors vermelloses (especialment la cara exterior del periant) i d’altres amb 
les flors molt més pàl·lides, sense gairebé presència de tons porpres. Al capítol 
“Dades Significatives 2010”, al final del  Butlletí,  trobareu uns breus apunts sobre 
diferents apreciacions existents actualment entre reconeguts orquidòlegs entre els 
tàxons E. distans, E. helleborine var. orbicularis i E. molochina.

17 de juliol de 2010. Vall de Llo, Cerdanya francesa.

Aquesta setmana la florida estava en  el seu punt i vàrem poder gaudir de l’estrella de la sortida : 
Epipactes fageticola (E. phyllanthes). Guiats per en Francisco Javier Esteban, vora un petit  torrent 
a l’entrada de les  Gorges del Segre varem veure una bona població d’Epipactis fageticola, 
acompanyada d’un parell de peus d’Epipactis  rhodanensis. Va ser una bona oportunitat per veure 
les significatives diferències entre E. fageticola i E. exilis, ja que, durant força temps, s’havia 
pensat que les E. exilis del Montseny eren E. fageticola.

Altres espècies observades a les Gorges del Segre :

- Epipactis fageticola (E. phyllanthes)
- Epipactis rhodanensis
- Epipactis atrorubens
- Goodyera repens
- Dactylorhiza maculata
- Dactylorhiza fuchsii
- Dactylorhiza caramulensis (cf.)
- Coeologlossum viride
- Listera ovata
- Gymnadenia conopsea
- Neottia nidus-avis (passada)
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Epipactis distans. Feners. 24.07.10
J. Canals

Epipactis distans. Feners. 24.07.10
J. Canals



Més tard, acompanyats per en Joan Romagosa, ens varem acostar a una zona vora la carretera on 
sembla ser que conviuen Dactylorhiza majalis  i D. alpestris. Per les dates, i  com era d’esperar, les 
plantes ja estaven ben fructificades, però serà una bona excusa per tornar-hi.

25 de setembre de 2010. Calders, Bages.

Clausura de temporada a Calders. Un bon esmorzar al Racó i cap a veure Spiranthes spiralis s’ha 
dit. N’hi havia una bona florida i, un any mes, varem ben gaudir d’aquestes  petites “fades 
verdes”.

Butll. Assoc. Orquidològica Catalunya. Nº 2. Any 2010
ISSN 2013-9608. Dipòsit Legal : B-39.792-10

21

Epipactis fageticola (E. phyllanthes)
J. Canals

Epipactis exilis
J. Canals

Spiranthes spiralis
J. Closas

Spiranthes spiralis
A. Molina



SORTIDES - VIATGES 2010 DELS SOCIS

Alguns  del socis de l’AOC han aprofitat vacances (especialment Setmana Santa, però també juliol 
i agost), ponts o caps de setmana més o menys llargs per a fer viatges fora de Catalunya, a la 
descoberta i estudi de les orquídies  de la Península Ibèrica, Europa o, fins i tot, de l’Amèrica del 
Nord. Tot seguit ens en fan cinc cèntims:

Jordi Vila. MALLORCA.

Setmana Santa del 2010.

L’objectiu principal d’aquesta visita a Mallorca era trobar la petita Ophrys fabrella. L’objectiu es 
va aconseguir, juntament amb 
les següents espècies :

-Ophrys fabrella
-Ophrys balearica
-Ophrys incubacea
-Ophrys gr. fusca s.l.
-Ophrys bombyliflora
-Ophrys tenthredinifera
-Ophrys speculum
-Orchis longicornu
-Orchis conica
-Noetinea maculata
-Anacamptis pyramidalis
-Serapias parviflora
-Serapias lingua
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Ophrys fabrella
J. Vila

Ophrys fabrella
J. Vila

Ophrys balearica
J. Vila



Antoni Canals. CRETA.

Setmana Santa del 2.010, del 29 de març al 4 d’abril.

Viatge orquidològic recomanable quan Setmana 
Santa cau  a principis d’abril, tot i això degut al 
relleu abrupte de l’illa es poden trobar bona part de 
les espècies possibles  augmentant de cota. Sembla 
que la meteorologia no havia acompanyat i la 
floració s’havia avançat unes 2  setmanes. Tot i això, 
vaig aconseguir assolir bona part dels objectius  que 
m’havia proposat.
Amb Aegean Airlines, són 4 hores fins Atenes, 
canvi d’avió i  1 hora més fins Heraklion,capital de 
l’illa.
Imprescindible el lloguer de vehicle, carreteres en 
no  gaire bones condicions i sovint pistes forestals 
bastant intransitables.  La conducció no té res a 
veure  al que estem habituats però un s’adapta 
ràpidament al risc. Sembla que totes les carreteres 
siguin  de dos carrils ja que els vehicles  tenen l’hàbit 
d’arraconar-se al voral. Els intermitents i el cinturó 
de seguretat només serveixen per a fer bonic.
Molt bones experiències amb la gent de l’illa. 
Temps mediterrani, com a Andalucia per aquelles 
dates. En qualsevol taberna es menja bé i  a bon 
preu;  no pot faltar l’amanida cretenca (tomàquet, 

cogombre, formatge feta i 
olives negres amanit  amb 
sal, pebre, orenga i  oli 
d’oliva). Sempre et trobes 
en qualsevol llogarret, algú 
que parla l’anglès.
Vaig usar els mapes de 
Road Editions a escala 
1:100.00 (un per l’est i 
l’altre per l’oest de l’illa).  
Quan cal precisar, a nivell 
de carreteres  o pistes 
petites,  no són gens 
fiables. Es diu que els 
errors hi són intencionats ja 
que els mapes deriven dels 
de l’exèrcit. I com a guia 
d’identificació Orchids 
Crete&Dodecanese  de 
Horst&Gisele Kretzchmar i 
Wolfang Eccarius de Mediterraneo Editions 2004.
Disposava de vàries  localitzacions  amb cites  més o menys precises, a més  vàrem contactar amb 
una guia britànica que ja fa uns anys que hi viu i organitza sortides (Júlia Jones), ens va 
proporcionar una visió particular de l’illa  a banda  algunes espècies interessants a nivell  botànic.  
Ens hi hauríem quedat setmanes, és molt  llaminer, només ens vàrem poder moure pel centre-est 
de l’illa. A més de la riquesa botànica i  natural  en general,  també hi ha l’arqueològica amb les 
restes de la  cultura minoica  amb el palau de Cnosos com a patrimoni  més conegut.
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Ophrys cretica ssp. cretica
A. Canals

Ophrys episcopalis
A. Canals



Handras (sud-est)  30 de març
Enmig de la màquia espinosa (phrygana):  amb dificultats per fotografiar.

.Serapias bergonii   (Soó) Gölz&H.R.Reinhard

.Ophrys iricolor  Desf.

.Ophrys phryganae  J.&P. Devillers-Terschuren

.Ophrys sicula  Tineo

.Orchis anatolica  Boiss

.Orchis pauciflora  Ten.

.Orchis papillionacea ssp heroica  H. Baumann

.Orchis itallica Poir.

.Ophrys tenthredinifera  Desf.

.Orchis collina Banks&Sol.ex Russell (passades)

.Anacamptis  pyramidalis (L.) Rich

Plaka  (centre-nord)  31 de març
Als voltants de camps d’oliveres, prop del mar però a una certa alçada vàrem trobar 
algunes espècies desitjades i que ja no tornaríem a veure:

.Ophrys mammosa  Desf.

.Ophrys sphegodes ssp gortynia  H. Baumann&Künkele

.Ophryrs cretica ssp cretica  E. Nelson

.Ophrys cretica ssp ariadnae H. Kretzchmar

.Ophrys sicula  Tineo

.Serapias orientalis  H. Baumann&Künkele

.Serapias bergonii  (Soó) Gölz&H.R.Reinhard

.Ophrys iricolor  Desf.

.Ophrys episcopalis  Poir.

.Orchis collina  Banks&Sol.ex Russell (passades)

.Barlia robertiana Greuter (passades)

.Anacamptis pyramidalis  (L.) Rich

.Ophrys bombyliflora  Link
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Serapias bergonii
A. Canals

Ophrys sicula
A. Canals



Katharou  (centre de l’illa)  31 de març
Depressió enlairada i inhòspita però molt recomanable.

.Orchis pauciflora  Ten.

.Orchis anatolica  Boiss

.Orchis sitiaca  P. Delforge

.Orchis boryi  Rchb.f.

.Orchis lactea  Poir. (un xic passades)

.Orchis quadripuncatata  Cirillo ex Ten.

Thriptis-Orino (est), 1 d’abril. Una de les 
destinacions orquidològiques clàssiques de Creta. 
Muntanya mitjana i per  pistes en mal estat.

.Ophrys heldrichii  Schltr.

.Ophrys omegaifera ssp bassilisa  H. kretzchmar

.Ophrys cretica ssp E.Nelson

.Orchis anatolica  Boiss

.Orchis pauciflora  Ten.

.Ophrys herae   M. Hirth&H. Späth

.Ophrys sphegodes s sp c re t ens i s   H . 
Baumann&Künkele
.Ophrys omegaifera ssp omegaifera  H. Fleischm.
.Ophrys cinereophila  Paulus&Gack
.Aceras anthropophorum W.T. Aiton

Cercades i no trobades:
.Orchis prisca  Hautz.
.Cephalanthera cucullata  Boiss.&Held. ex Rch.f
.Ophrys fusca ssp thriptiensis  Kretzchmar
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Orchis sitiaca
A. Canals

Orchis pauciflora
A. Canals

Orchis quadripunctata
A. Canals



Aghia gallini  (sud),  2 d’abril
La floració ja molt avançada malauradament. Poc temps per prospectar.

.Ophrys cretica ssp  E.Nelson
.Serapias bergonii  (Soó) Gölz&H.R.Reinhard
.Orchis simia  Lam.
.Orchis quadripunctata  Cirillo&Ten.
.Ophrys sicula  Tineo
.Ophrys spruneri ssp  Nyman (passades)
.Ophrys spruneri grigoriana   H. Kretzchmar 
(acabant la floració)

Gerakari  (centre), 3 d’abril
Localitat a una certa alçada i propera a un dels 
grans massissos muntanyosos de l’illa. Lloc molt 
visitat per la comunitat orquidològica europea.

.Orchis boryi  Rchb.f.

.Orchis lactea Poir.

.Orchis tridentata  Scop.  

.Orchis pauciflora  Ten.

.Aceras anthropophorum  W.T. Aiton

.Orchis itallica  Poir.

.Oprhys heldrichii  Schltr. 

.Orchis sitiaca  P. Delforge

.Orchis quadripunctata  Cirillo ex Ten.

.Ophrys bombyliflora  Link

.Ophrys episcopalis  Poir.

Espècies cercades sense èxit:
                                                           .Ophrys candica Greuter, Matthäs&Risse
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A. Canals

Ophrys mammosa
A. Canals

Ophrys spruneri ssp. grigoriana
A. Canals



Joan Canals. ANDALUCIA (Córdoba i Málaga). 

27-30 de març de 2010.

Aquest era un  viatge de repetició del  que vàrem fer l’any passat juntament amb l’Amadeo Molina. 
Aquest any vaig baixar sòl, però un cop allà vaig trobar tot de gent de la zona, vells coneguts i 
molt amables. També vàrem coincidir un dia amb en Luis Salvador i el Manuel Lorenzo i, un 
altre, amb en Francesc López. Vagi per endavant el meu agraïment a l’Enrique Triano i  al Paco 
Moreno, per la seva generositat, simpatia i informació.

Canyes de cervesa fredes, bones i molt bé de preu (acompanyades de tapetes de mil colors  i 
sabors), els  flamenquines i sanjacobos de Rute, els torreznos i les criadillas de Cabra a part, 
enumero a continuació les localitats i espècies vistes :

LOCALITAT Turó carretera  Zamoranos. CO-7201.Turó carretera  Zamoranos. CO-7201.Turó carretera  Zamoranos. CO-7201.
UTM Google Earth 30 S 39686 m E 415546 m N. Alçada 480 m.30 S 39686 m E 415546 m N. Alçada 480 m.30 S 39686 m E 415546 m N. Alçada 480 m.
VEGETACIÓ Matollar de Cistus i Sarothamnus amb AsphodelusMatollar de Cistus i Sarothamnus amb AsphodelusMatollar de Cistus i Sarothamnus amb Asphodelus
Espècies Ophrys lutea

Ophrys speculum
Ophrys tenthrediniferaOphrys tenthredinifera
Anacamptis collinaAnacamptis collina

LOCALITAT Campo Nubes. Pinar de San Juan. A-333.Campo Nubes. Pinar de San Juan. A-333.Campo Nubes. Pinar de San Juan. A-333.
UTM Google Earth 30 S 39714 m E 415790 m N. Alçada 391 m.30 S 39714 m E 415790 m N. Alçada 391 m.30 S 39714 m E 415790 m N. Alçada 391 m.
VEGETACIÓ Pineda
Espècies Ophrys lutea

Ophrys bombilifloraOphrys bombiliflora
Ophrys speculum
Ophrys lupercalis
Himantoglossum robertianumHimantoglossum robertianum
Orchis italica
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Anacamptis collina
J. Canals

Ophrys bombiliflora
J. Canals



LOCALITAT Cabra. Centro Interpretación Santa Rita. A-339.Cabra. Centro Interpretación Santa Rita. A-339.Cabra. Centro Interpretación Santa Rita. A-339.
UTM Google Earth 30 S 38047 m E 414698 m N. Alçada 796 m.30 S 38047 m E 414698 m N. Alçada 796 m.30 S 38047 m E 414698 m N. Alçada 796 m.
VEGETACIÓ Matollar de Cistus i SarothamnusMatollar de Cistus i Sarothamnus
Espècies Ophrys lupercalis

Ophrys bilunulataOphrys bilunulata
Ophrys lutea
O. lutea x O. fusca (poncelles)O. lutea x O. fusca (poncelles)
Orchis italica
Ophrys dyris
Ophrys algarvensis (cf.)Ophrys algarvensis (cf.)
Ophrys tenthrediniferaOphrys tenthredinifera
Himantoglossum hircinum (fulles)Himantoglossum hircinum (fulles)
Orchis conica
Ophrys speculum
Anacamptis collinaAnacamptis collina

LOCALITAT Rute. Bosquet pi i sabina baixant a presa Iznájar. MA-9009Rute. Bosquet pi i sabina baixant a presa Iznájar. MA-9009Rute. Bosquet pi i sabina baixant a presa Iznájar. MA-9009Rute. Bosquet pi i sabina baixant a presa Iznájar. MA-9009
VEGETACIÓ Pineda amb sabinesPineda amb sabines
UTM Google Earth 30 S 37668 m E 412770 m N. Alçada 486 m.30 S 37668 m E 412770 m N. Alçada 486 m.30 S 37668 m E 412770 m N. Alçada 486 m.
Espècies Ophrys bombilifloraOphrys bombiliflora

Ophrys lutea
Ophrys speculum
Orchis italica
Orchis italica hipocromaticaOrchis italica hipocromatica

LOCALITAT Pista embalse IznájarPista embalse Iznájar
UTM Google Earth 30 S 37732 m E 412591 m N. Alçada 449 m.30 S 37732 m E 412591 m N. Alçada 449 m.30 S 37732 m E 412591 m N. Alçada 449 m.
VEGETACIÓ Pineda
Espècies Ophrys speculum

Himantoglossum robertianumHimantoglossum robertianum
Ophrys lutea
Orchis italica
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Ophrys lupercalis x O lutea
F. López

Ophrys bilunulata
L. Salvador



LOCALITAT Cuevas de San Marcos. Trencant Central Eléctrica. MA-9009Cuevas de San Marcos. Trencant Central Eléctrica. MA-9009Cuevas de San Marcos. Trencant Central Eléctrica. MA-9009Cuevas de San Marcos. Trencant Central Eléctrica. MA-9009
UTM Google Earth 30 S 37680 m E 412582 m N. Alçada 427 m.30 S 37680 m E 412582 m N. Alçada 427 m.30 S 37680 m E 412582 m N. Alçada 427 m.
VEGETACIÓ Pineda
Espècies Orchis italica   

Orchis italica x O. anthropophora (2 peus)Orchis italica x O. anthropophora (2 peus)Orchis italica x O. anthropophora (2 peus)
Ophrys bombilifloraOphrys bombiliflora
Ophrys lutea

LOCALITAT Casabermeja. Ermita El Chorro. MA-3101.Casabermeja. Ermita El Chorro. MA-3101.Casabermeja. Ermita El Chorro. MA-3101.
UTM Google Earth 30 S 37181 m E 408335 m N. Alçada 671 m.30 S 37181 m E 408335 m N. Alçada 671 m.30 S 37181 m E 408335 m N. Alçada 671 m.
VEGETACIÓ Matollar de CistusMatollar de Cistus
Espècies Ophrys lutea

Ophrys speculum
Anacamptis collinaAnacamptis collina
Orchis olbiensis
Ophrys atlantica
Orchis papilionaceaOrchis papilionacea
Neotinea maculataNeotinea maculata
Orchis conica
Ophrys lupercalis
Ophrys bilunulataOphrys bilunulata

LOCALITAT Coin. Canteras. Sortida de la A-355Coin. Canteras. Sortida de la A-355
UTM Google Earth 30 S 34104 m E 405562 m N. Alçada 302 m.30 S 34104 m E 405562 m N. Alçada 302 m.30 S 34104 m E 405562 m N. Alçada 302 m.
VEGETACIÓ Pineda
Espècies Gennaria diphyllaGennaria diphylla

Ophrys tenthrediniferaOphrys tenthredinifera
Ophrys lutea
Ophrys speculum
Orchis italica
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Orchis italica
J. Canals

Orchis italica x O. anthropophora
J. Canals



LOCALITAT Coin. Canteras. Sortida de la A-355, 3 Km endins.Coin. Canteras. Sortida de la A-355, 3 Km endins.Coin. Canteras. Sortida de la A-355, 3 Km endins.
UTM Google Earth 30 S 34099 m E 405414 m N. Alçada 406 m.30 S 34099 m E 405414 m N. Alçada 406 m.30 S 34099 m E 405414 m N. Alçada 406 m.
VEGETACIÓ Pineda
Espècies Gennaria diphyllaGennaria diphylla

Orchis olbiensis
Ophrys lutea
Ophrys lutea minor (cf)Ophrys lutea minor (cf)
Ophrys speculum
Ophrys tenthrediniferaOphrys tenthredinifera
Ophrys dyris
Orchis italica
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LOCALITAT Merendero A-355 entre Monda i Puerto OjenMerendero A-355 entre Monda i Puerto OjenMerendero A-355 entre Monda i Puerto Ojen
UTM Google Earth 30 S 33413 m E 405165 m N. Alçada 505 m.30 S 33413 m E 405165 m N. Alçada 505 m.30 S 33413 m E 405165 m N. Alçada 505 m.
VEGETACIÓ Pineda
Espècies Ophrys tenthrediniferaOphrys tenthredinifera

Ophrys atlantica
Ophrys speculum
Ophrys lutea
Orchis papilionacea x O. champagneuxiiOrchis papilionacea x O. champagneuxiiOrchis papilionacea x O. champagneuxii

LOCALITAT MA-5300 Km. 2.5 Pujant Refugio de JuananMA-5300 Km. 2.5 Pujant Refugio de JuananMA-5300 Km. 2.5 Pujant Refugio de Juanan
UTM Google Earth 30 S 33252 m E 405088 m N. Alçada 680 m.30 S 33252 m E 405088 m N. Alçada 680 m.30 S 33252 m E 405088 m N. Alçada 680 m.
VEGETACIÓ Matollar. Cuneta pedregosa.Matollar. Cuneta pedregosa.
Espècies Narcissus gaditanusNarcissus gaditanus

Ophrys scolopax
Ophrys picta
Ophrys scolopax x O. picta (cf)Ophrys scolopax x O. picta (cf)

LOCALITAT Antequera N-331aAntequera N-331a
UTM Google Earth 30 S 36465 m E 409863 m N. Alçada 549 m.30 S 36465 m E 409863 m N. Alçada 549 m.30 S 36465 m E 409863 m N. Alçada 549 m.
VEGETACIÓ Matollar de Cistus i SarothamnusMatollar de Cistus i Sarothamnus
Espècies Ophrys bombilifloraOphrys bombiliflora

Ophrys lupercalis
Ophrys bilunulataOphrys bilunulata
Ophrys speculum
Ophrys lutea
Ophrys algarvensisOphrys algarvensis
Orchis papilionaceaOrchis papilionacea
Orchis papilionacea hipocromaticaOrchis papilionacea hipocromatica
Orchis conica
Ophrys lutea x O. speculum (roseta)Ophrys lutea x O. speculum (roseta)

LOCALITAT Santa María de Trasierra CP-021Santa María de Trasierra CP-021
UTM Google Earth 30 s 33232 m E 419977 m N. Alçada 391 m.30 s 33232 m E 419977 m N. Alçada 391 m.30 s 33232 m E 419977 m N. Alçada 391 m.
VEGETACIÓ Pineda amb alzina sureraPineda amb alzina surera
Espècies Dactylorhiza markusiiDactylorhiza markusii

Neotinea maculataNeotinea maculata
Orchis champagneuxiiOrchis champagneuxii
Ophrys lutea
Cephalanthera longifoliaCephalanthera longifolia
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Ophrys algarvensis
A. Molina



LOCALITAT Rute. Casa del Burro. CO-8212Rute. Casa del Burro. CO-8212
UTM Google Earth 30 S 38006 m E 413177 m N. Alçada 719 m.30 S 38006 m E 413177 m N. Alçada 719 m.30 S 38006 m E 413177 m N. Alçada 719 m.
VEGETACIÓ Pineda
Espècies Orchis italica

Ophrys lutea
Ophrys speculum

LOCALITAT Rute. Carretera a Las Lagunillas. CO-8212Rute. Carretera a Las Lagunillas. CO-8212Rute. Carretera a Las Lagunillas. CO-8212
UTM Google Earth 30 S 38446 m E 413330 m N. Alçada 722 m.30 S 38446 m E 413330 m N. Alçada 722 m.30 S 38446 m E 413330 m N. Alçada 722 m.
VEGETACIÓ Prat amb AsphodelusPrat amb Asphodelus
Espècies Ophrys lutea

Ophrys speculum
Ophrys tenthrediniferaOphrys tenthredinifera
Anacamptis collinaAnacamptis collina
Orchis conica

Totes aquestes dades corresponen als dies compresos entre el 28 i el 30 de març de 2010.
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Dactylorhiza markusii
J. Canals

Dactylorhiza markusii
J. Canals



Joan Canals i Amadeo Molina. SORIA, BURGOS, LA RIOJA, 
ZARAGOZA.

21-24 de maig de 2010

El 21 de maig, a les 6 de la tarda, sortíem cap a Soria. A les 10 de la nit  estàvem a Villaciervos, a 
l’Hostal El Ciervo amb un plat al devant de cérvol en escabetx per llepar-nos els dits !!!
Després ja va ser un no parar. Tres dies intensíssims que ens  varen deixar esgotats però, com es 
pot veure en els llistats següents, va valer la pena de veritat.
Agraïm des  de aquestes ratlles la generositat, coneixements  i  colaboració de Javier Benito Ayuso, 
qui ens va facilitar moltes de les localitzacions.

Data :
Província :
Municipi :

Lloc :
Hàbitat
Altura :

ESPECIES
Anacamptis morio
Anacamptis picta

Anacamptis picta hipocr.
Anacamptis champagneuxii

Orchis mascula
Orchis olbiensis
Orchis militaris
Platanthera sp.

Dactylorhiza insularis
Ophrys lutea

Ophrys aranifera

22/05/2010
Soria
Villaciervos
Cunetas y prados laterales N-122Cunetas y prados laterales N-122Cunetas y prados laterales N-122
Páramo con Calluna, Cistus, Aulagas, Thymus......Páramo con Calluna, Cistus, Aulagas, Thymus......Páramo con Calluna, Cistus, Aulagas, Thymus......Páramo con Calluna, Cistus, Aulagas, Thymus......
1152 msm1152 msm1152 msm

ESTAT Nº Peus
Flor >100
Flor >100
Flor 3
Flor >10 
Flor >100
Flor >100

Fulles >10 
Fulles >10 
Flor >100
Flor >10 
Flor >10 
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Orchis mascula
J. Canals



Data :
Província :
Municipi :

Lloc :
Hàbitat
Altura :

ESPECIES
Orchis militaris
Orchis mascula

Ophrys aranifera
Ophrys castellana

O. aranifera x castellana (cf.)
Anacamptis morio

22/05/2010
Soria  
Abejar
Ctra SO 910
Prado en pinar con Juniperus, tras pequeña chopera.Prado en pinar con Juniperus, tras pequeña chopera.Prado en pinar con Juniperus, tras pequeña chopera.Prado en pinar con Juniperus, tras pequeña chopera.
1135 msm1135 msm1135 msm

ESTAT Nº Peus
Fulles >10 
Flor >10 
Flor >10 
Flor 5
Flor 1
Flor >10 

Data :
Província :
Municipi :

Lloc :
Hàbitat
Altura :

ESPECIES
Oprys castellana
Orchis militaris

22/05/2010
Burgos
Hacinas - Carazo
Ctra BU 900
Prado húmedo con miles de Fritillaria sp. Chopera cercanaPrado húmedo con miles de Fritillaria sp. Chopera cercanaPrado húmedo con miles de Fritillaria sp. Chopera cercanaPrado húmedo con miles de Fritillaria sp. Chopera cercana
1017 msm1017 msm1017 msm

ESTAT Nº Peus
Flor >10 
Flor >10
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Ophrys castellana
J. Canals



Data :
Província :
Municipi :

Lloc :
Hàbitat
Altura :

ESPECIES
Ophrys ficalhoana

Ophrys lutea
Ophrys passionis
Ophrys aranifera
Ophrys vasconica
Ophrys lupercalis
Ophrys fusca (cf)

Ophrys castellana
Orchis mascula

Orchis anthropophora
Orchis purpurea

Orchis purpurea hipocr.
Orchis ustulata

22/05/2010
Burgos
Fresneda de la Sierra
Alto del Pradillo
Pinar bajo y claro, con Juniperus, Calluna, ...Pinar bajo y claro, con Juniperus, Calluna, ...Pinar bajo y claro, con Juniperus, Calluna, ...Pinar bajo y claro, con Juniperus, Calluna, ...
1250 msm

ESTAT Nº Peus
Flor <100
Flor <10 
Flor >10 
Flor >10 
Flor >10 
Flor >10 
Flor 3
Flor 4
Flor >100
Flor >100
Flor >100
Flor 1
Flor >10 
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Ophrys ficalhoana
A. Molina

Ophrys vasconica
J. Canals



Data :
Provincia :
Municipi :

Lloc :
Habitat
Altura :

ESPECIES
Orchis antropophora

Orchis mascula
Orchis olbiensis
Orchis purpurea

Anacamptis pyramidalis
Ophrys lutea

Ophrys passionis
Ophrys aranifera

Ophrys bilunulata
Ophrys aveyronensis

Ophrys ficalhoana
Ophrys scolopax

Ophrys corbariensis (cf.)
O corbariensis x aranifera (cf.)

22/05/2010
La Rioja
Ezcaray
Cantera
Matorral claro muy transitado por ganadoMatorral claro muy transitado por ganadoMatorral claro muy transitado por ganadoMatorral claro muy transitado por ganado
902 msm

ESTAT Nº Peus
Flor >100
Flor >100
Flor >100
Flor >10 

Fulles >100
Flor >100
Flor >10 
Flor >100
Flor 1
Flor 5 >10 supuestos pies>10 supuestos pies
Flor >10 
Flor 2
Flor 8
Flor 2
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Ophrys aveyronensis
A. Molina

Ophrys corbariensis (cf.)
J. Canals



Data :
Província :
Municipi :

Lloc :
Hàbitat
Altura :

ESPECIES
Anacamptis pyramidalis

Orchis antropophora
Orchis purpurea

Cephalanthera longifolia
Cephalanthera damasonium

Ophrys lutea
Ophrys passionis
Ophrys aranifera

Ophrys incubacea

23/05/2010
La Rioja
Navarrete
Loma entre viñedosLoma entre viñedosLoma entre viñedosLoma entre viñedos
Matorral de Cistus en robledal-encinarMatorral de Cistus en robledal-encinarMatorral de Cistus en robledal-encinarMatorral de Cistus en robledal-encinar
642 msm

ESTAT Nº Peus
Fulles >10 
Flor >10 
Flor >10 
Flor 2
Flor 2
Flor >10 
Flor 2
Flor >10 
Flor >10 

Data :
Província :
Municipi :

Lloc :
Hàbitat
Altura :

ESPECIES
Ophrys speculum

Ophrys riojana
O speculum x riojana

Ophrys aranifera
Ophrys passionis

Ophrys lutea
Ophrys lutea (Label 7mm)

Ophrys lupercalis
O aranifera x passionis (cf.)

Ophrys scolopax
Ophrys picta

Orchis antropophora
Orchis purpurea

Anacamptis pyramidalis
Serapias parviflora

Serapias lingua
S parviflora x lingua (cf.)

23/05/2010
La Rioja
Haro
Alrededores de San FelicesAlrededores de San FelicesAlrededores de San FelicesAlrededores de San Felices
Prados y lindes de carreteraPrados y lindes de carreteraPrados y lindes de carreteraPrados y lindes de carretera
535;  569;  493 msm

ESTAT Nº Peus
Flor >10 
Flor >100
Flor 3
Flor >100
Flor >10 
Flor >100
Flor >10 
Flor >10 
Flor 1
Flor >10 
Flor >10 
Flor >100
Flor >10 

Fulles >100
Flor >10 
Flor 2
Flor >10 
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Data :
Província :
Municipi :

Lloc :
Hàbitat
Altura :

ESPECIES
Ophrys lutea

Ophrys lutea (Label 7mm)
Ophrys passionis
Ophrys aranifera
Ophrys vasconica

Ophrys ficalhoana
Ophrys riojana
Ophrys apifera

Orchis anthropophora
Anacamptis pyramidalis

Serapias parviflora
Serapias lingua

S parviflora x lingua (cf.)

23/05/2010
Burgos
Ameyugo
Monumento al PastorMonumento al PastorMonumento al PastorMonumento al Pastor
Herbazales segados anualmenteHerbazales segados anualmenteHerbazales segados anualmenteHerbazales segados anualmente
595 msm

ESTAT Nº Peus
Flor >100
Flor >10 
Flor 3
Flor >100
Flor >100
Flor >100
Flor >100
Flor 2
Flor >100
Flor >100
Flor >10 
Flor 1
Flor >10 
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Ophrys riojana
A. Molina

Serapias lingua x S parviflora (cf.)
A. Molina



Data :
Província :
Municipi :

Lloc :
Hàbitat
Altura :

ESPECIES
Ophrys picta

Ophrys riojana
O riojana x picta
Ophrys aranifera

O riojana x aranifera (cf.)
Orchis militaris

24/05/2010
Zaragoza
Artieda
Bajo puente rio AragónBajo puente rio AragónBajo puente rio AragónBajo puente rio Aragón
Prados y gravas inundables con Populus, Salix, Thymus, .....Prados y gravas inundables con Populus, Salix, Thymus, .....Prados y gravas inundables con Populus, Salix, Thymus, .....Prados y gravas inundables con Populus, Salix, Thymus, .....
497 msm

ESTAT Nº Peus
Flor >10 
Flor >100
Flor 3
Flor >10
Flor 3
Flor >100
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Ophrys picta
J. Canals

Ophrys picta x O riojana
J. Canals



Jordi Vila. ITÀLIA - DOLOMITES.

Juliol del 2010.

Els dies passats en aquestes valls  dels Alps  Orientals, característiques per les seves amples valls 
voltades de parets verticals de Dolomia calcària, em varen permetre observar les espècies 
següents :

-Gymnadenia odoratissima
-Gymnadenia conopsea
-Gymnadenia odoratissima x G conopsea
-Traunsteinera globosa
-Gymnadenia dolomitensis
-Gymnadenia rellicani
-Goodyera repens
-Corallorhiza trifida
-Listera cordata
-Coeloglossum viride
-Pseudorchis albida
-Epipactis atrorubens
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Gymnadenia odoratissima
J. Vila

Gymnadenia dolomitensis
J. Vila

Traunsteinera globosa
J. Vila



Pere Espinet. CANADA-USA.

10-28 de juliol del 2010.

Aquest estiu entre el 10 i el 28 de juliol, amb la colla habitual de fer muntanya, nou companys en 
total, varem fer un periple per les Rocalloses, i els  Parcs Nacionals del oest del  Canadà i  Estat 
Units.

Anàvem amb dos  cotxes llogats, i sobre al  marxa 
buscàvem lloc per dormir en motels, càmpings, etc..

No portava la càmera bona per raons d’equipatge, i 
amb la colla que anàvem tampoc em podia parar a  
retratar floretes  quan volia. Vaig fer el  que vaig 
poder.

Abans de marxar, per Internet  vaig buscar 
informació, i hi vaig trobar una pàgina web amb 
Orquídies de Canadà, que em vaig imprimir, i em va 
servir una mica de guia.  Un cop allà vaig buscar 
llibres, però no en vaig veure cap específicament 
d’orquídies, però si de flora de la zona en general. 
Amb tot això, vaig poder identificar alguna espècie. 
D’altres no n’estic gaire segur, i en  d’altres vaig  ben 
perdut.

A part de les Orquídies vaig topar amb algunes flors 
interessants, com la gran varietat d’Aquilegies, i 
alguns Liliums, per exemple.

El recorregut:

Sortida de Seattle, direcció Canadà, a la Columbia 
Britànica. Després  a Alberta, als Parcs Nacionals 
de Jasper i  Banff. Zones de grans boscos, llacs, rius 
cabalosos, i  cims amb geleres importants. Hi feia 
fred i mal temps. Fins i tot va nevar per sobre dels 
1000 metres. No és difícil veure-hi algun ós.

Entràrem als  Estats Units, i férem cap a 
Yellowstone, i  el Grand Teton. Dos Parcs 
Nacionals enganxats. Situats dintre els estats de 
Montana i Wyoming. 
El primer parc, de relleus suaus, destaca sobretot 
per la seva fauna, i en   especial pel gran ramat  de 
Bisonts. Els seus camps de Geiser, i les grans 
cascades. 
Els segon  per la seva serralada altiva que 
s’emmiralla en els llacs que jauen als seus peus.

Després, canvi de paisatge. Baixant cap a Utah, ja 
trobes més zones estepàries, i fins i tot deserts. 
Encara que per poc que t’enfiles reapareixen les 
coníferes, i l’alta muntanya..
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Amerorchis rotundifolia
P. Espinet

Corallorhiza mertensiana
P. Espinet



A Utah visitàrem els Parcs dels Arches i 
Canyonland. Després  a Arizona el Monument 
Valley, el del pel·lícules de l’oest. I el Gran 
Canyon, per la riba nord (North Rim), i el Bryce 
Canyon.  Tots  aquest parcs destaquen per la seva 
espectacular bellesa geològica.

Llista d’espècies observades:

Orquídies:
A Jasper: Amerorchis  rotundifolia,  Platanthera 
huronensis,  Platanthera obtusata
A Banff: Listera convallarioides, Platanthera  
dilatata.
A Yellowstone:  Corallorhiza mertensiana,  Piperia 
unalascensis, Platanthera dilatata, Spiranthes 
romanzoffiana.
Al Grand Teton: Corallorihza maculata, 
Corallorhiza mertensiana, Platanthera dilatata.

Altres Flors:
Columbia Britanica: Aquilegia formosa,  Lilium 
columbianum
Jasper: Cornus canadiensis, Gaillardia aristata, 

Lilium philadelphicum, Pediculais groenlandica. 
Zygadenus elegans.
Banff: Ledum groenlandicum. Lonicera involucrata,  Rubus arcticus, Stenanthium occidentale.
Yellowstone: Aquilegia flavescens, Lupinus argenteus, Penstemon attenuatus, Phlox multiflora.
Grand teton:  Aconitum columbianum, Aquilegia coerulea,  Ipomopsis aggregata. Maianthemum 
racemosum,  Rubus parviflorus, Spiraea betulifolia, Wyethia amplexicaulis..
Arches: Sphaeralcea ambigua
Gran Canyon: Calochortus ambiguus, Erigeron glabellus, Frasera speciosa, Lupinus pusillus,  
Zigadenus venenosus.

Si algú vol informació més detallada, ja sabeu com trobar-me.
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Platanthera huronensis
P. Espinet

Corallorhiza maculata
P. Espinet

Spitanthes romanzoffiana
P. Espinet



Joan Canals. TERUEL (Alt Maestrat) i NAVARRA.

Agost de 2010

Aquesta és una sortida/viatge enfocada bàsicament al gènere Epipactis. Els dies a Teruel es 
dediquen a prospectar la zona compresa entre La Iglesuela del Cid  - Cantavieja - Fortanete - 
Villarroya de los   Pinares. Les jornades  a Navarra es varen dedicar a la zona de la Selva de Irati 
(Orbaitzeta) i als voltants del poble de Lekunberri.

Si us ve bé d’anar-hi, a Teruel no us oblideu de guardar-vos  una estona per apropar-vos a 
Tronchón,a la Cooperativa, on trobareu uns formatges excel·lents i a La Iglesuela del Cid on 
assequen i curen una de les  millors cecinas. A Navarra, entrepans deliciosos (però no  gaire 
“light”) de txistorra a qualsevol “Asador” de carretera juntament amb excelents “txuletones” de 
bou a pes i  a preu de carniceria. No us oblideu tampoc de prendre menestres de verdures, 
formatges artesans, pebrots i “pochas”.

TERUEL :

Si es fa unes setmanes abans, la visita a l’Alt  Maestrat  permet observar millor tot el complex 
d’Epipactis kleinii, E. atrorubens i E. cardina (tres tàxons amb forta introgressió genètica a la 
zona) en millors condicions ja que, a principis d’agost, només se’n troben peus en bon estat de 
floració a les parts més altes, per sobre dels  1600 m. Així mateix, a principis-mitjans  de juliol, 
també es pot gaudir de les excel·lents  poblacions d’Epipactis  palustris, Dactylorhiza elata i 
Platanthera algeriensis a La Rambla de las Truchas (Iglesuela del Cid), Goodyera repens a les 
pinedes properes i Gymnadenia densiflora en algunes mulleres.

La visita tardana d’aquest any estava dirigida a veure la florida d’Epipactis provincialis  Aubenas 
& Robatsch, espècie molt  rara i localitzada que, depenent de les condicions, tant pot florir 
abundantment com ni tant  sols treure fulles. Gràcies a les indicacions de Javier Benito, aquest any 
vaig tenir una sort relativa ja que, a la localitat on la vaig trobar, havien sortit i  florit 16 peus, però 
les cabres salvatges (Capra pyrenaica) només n’havien deixat tres.
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Flor acabada d’obrir d’Epipactis provincialis. S’han retirat un pètal i un 
sèpal a fí d’observar la columna, el petit viscidi, el clinandri i el polen 
començant a desagregar-se.
J. Canals (4/8/2010)



Sense voler fer una descripció detallada d’aquesta espècie, que podeu trobar en  d’altres textes més 
acreditats, E. provincialis a l’Alt Maestrat es caracteritza per :

- Floració (si es produeix), tardana, cap a principis d’agost.
- Base del peduncle floral verd.
- Part superior de la tija, peduncle floral i ovaris lleugerament pilosos.
- Viscidi (glande rostelar) present, però reduit  i poc eficicaç assecant-se ràpidament un 

cop la flor ha obert.
- Clinandri mes o menys desenvolupat.
- Hipoquil ample, rogenc i fosc.
- Epiquil verd, amb les callositats rosades i les vores blanques.
- La cintura entre l’hipquil i l’epiquil es molt poc marcada.
- El polen es desagrega facilment essent una espècie autògama facultativa.

Hi  ha diverses opinions 
sobre aquestes poblacions 
d’E. provincialis de l’Alt 
M a e s t r a t . E s s e n t 
( t e ò r i c a m e n t ) E . 
provincialis una espècie 
restringida a la Provence 
francesa (Ardèche, Drôme, 
Var i Vaucluse) amb una 
f l o r a c i ó e n  a q u e l l e s 
contrades que es situa de 
finals de maig a mitjans de 
juny, hi  ha autors que 
assignen les poblacions de 
l’Alt  Maestrat al tàxon 
Epipactis maestrazgona. 
D ’ a l t r e s , p e r ò , h a n 
comparat plantes de les 
dues zones i les assignen a 

un  únic tàxon : Epipactis provincialis. Deixarem, però, detalls i disquisicions  sobre aquestes i 
d’altres qüestions sobre el gènere Epipactis per a possibles futurs estudis.

Les espècies que vaig poder observar aquest dies foren :

- Epipactis provincialis (E. maestrazgona)
- Epipactis atrorubens
- Epipactis cardina
- Epipactis kleinii
- Epipactis distans
- Epipactis rhodanensis (fructificada)
- Epipactis phyllanthes (E. fageticola) (fructificada)
- Epipactis palustris

NAVARRA :

La primera quinzena d’agost és  el moment  idoni per fer cap a Navarra i  poder veure una de les 
Epipactis de la Península més bonica, delicada i rara. Es tracta d’Epipactis purpurata.

Aquesta espècie, pròpia de l’interior de boscos atlàntics (essencialment fagedes), fins fa poc era 
considerada molt rara a la Península Ibèrica. En els darrers anys però, s’ha incrementat el número 
d’aficionats i prospectors  i estan apareixent noves localitats. De moment, però, totes al País Basc i 
Navarra. Amb l’esperança de que potser algun dia la podrem trobar en alguna de les fagedes o 
boscos mixtes humits de Catalunya, vaig  fer el viatge a Navarra per poder-la conèixer “cara a 
cara”. De fet, en alguns plecs d’herbari i citacions no massa antigues, i degut  a les seves 
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Epipactis provincialis
J. Canals



peculiaritats morfològiques (fulles  especialment) aquesta planta s’ha confós amb Epipactis 
microphylla ò s’ha mal anomenat Epipactis helleborine subsp. viridiflora.

Els dies 12 i 13 d’agost de 
2010 vaig vis i tar dues 
localitats amb un bon nombre 
de peus cada una, en plena 
floració.

El día 12 d’agost i seguint les 
indicacions sempre precises i 
que mereixen agraïment 
públic de Javier Benito, vaig 
visitar dos nuclis de població 
d’E. purpurata  a la Selva de 
Irati, prop del pantà. L’únic 
peu que presentava una 
floració en ram de diverses 
tijes juntes  (concretament 13) 
i certa coloració porpre a la 
tija i fulles, malauradament 

havia estat aixafat per un 
vehicle . No obstant vaig poder observar amb tot deteniment més de 50 peus d’aquesta espècie en 
un estat perfecte de floració.

El 13 d’agost, guiats  per Miguel Babace i juntament amb Javier Benito, Mª Ángeles Bernaola y 
Eduardo Fidalgo, vàrem visitar dos nuclis 
poblacionals més, molt a prop de Lekunberri. La 
peculiaritat d’aquestes dues localitats es que l’estrat 
forestal no  està constituit per faig (Fagus sylvatica) 
sinó per roure americà (Quercus rubra)

Sens  dubte, el tret  més característic d’aquesta 
espècie son les seves fulles, en relació al seu port. És 
una planta gran, de fins  a 60 o 70 cm d’alçada, amb 
una inflorescència llarga i densa, amb un munt (fins 
a més de 70) flors. En relació al seu tamany les 
fulles son molt petites  en comparació a d’altres Epipactis 
amb inflorescències semblants. D’aquí les puntuals 
confusions històriques, per estrany que ens pugui 
semblar, amb Epipactis microphylla.

Altres trets característics de l’espècie son :
- Floració tardana, 1ª - 2ª setmana d’agost.
- Teòricament la base del peduncle floral es 

porpre, però, en tots  els exemplars vistos, era 
verd, exepte un. Aquest era un ramell de 13 
tiges juntes. En aquest cas si que el peduncle 
floral i la base de la tija eren d’un color 
porpre-violeta mes o menys rentat.

- Part superior de la tija, peduncle floral i ovaris 
lleugerament pubescents.

- Viscidi present  i ben  desenvolupat. Polinis  coherents. Planta al·lògama. (Els dos 
polinis junt amb el viscidi surten amb l’ungla talment el cas de les Ophrys).

- Clinandri mes o menys desenvolupat.
- Hipoquil cupuliforme, fons, nectarífer, amb l’nterior verd o verd-brunenc.
- Epiquil blanc net amb les suaus callositats blanques o lleugerament rosades.
- Flors grans, molt obertes, lleugerament oloroses. Horitzontals o lleugerament 

pèndules.
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FESTA DE TARDOR 2010 A CALDERS

13 de Novembre de 2010 - Festa de tardor de l’A.O.C., a Calders (Barcelona).

Com cada any per aquestes dates a Calders  ens trobem els amics de l’A.O.C. Aquesta es la segona 
trobada oficial com associació, al darrera deixem moltes més trobades abans de constituir 
l’A.O.C.

Aquest dia ens  acompanya un temps excepcional i comencem amb el concurs fotogràfic anual. 
Aquest any la temàtica és lliure i el  jurat atorga el primer premi  a Xavi Sanjuan amb una 
fotografia de Neotinea maculata, essent  el  segon classificat  en  Joan Canals amb una fotografia de 
Corallorhiza trifida.

Després comencem amb una projecció de “Les orchidées  de Rhodes y Lesbos” que els 
membres : Marinette i Roger Lecomte - Elisabet i  Jean Luc Roux, de la « G.M.P.A.O. -
Groupement Midi-Pyrénées  des  Amateurs d'Orchidées de Toulouse (França)”  ens han cedit, i  a 
continuació passem las projeccions del socis de l’A.O.C.:

Antoni Canals :
 Projecció d’orquídies de Creta, Alps, França.

Quim Reberter i Montse Guillamón :
Vídeo excepcional de fotografia d’ orquídies i  de moments diversos de les  sortides de camp de 
l’A.O.C.

Pere Espinet :
Fotografia d’ orquídies i flora autòctona del viatge a EE.UU. i Canadà.

Joan Romagosa :
Fotografia d’ orquídies de diverses sortides de l’ any.

Ursula Höpping :
Fotografia d’ orquídies i flora diversa.

Francesc López i Lluis Salvador :
Orquídies de la zona de Var (França) i d’ Andalusia.

Jordi Vila :
Orquídies autòctones d’ Itàlia, Dolomites.

Aquest any per primera vegada fem un dinar de germanor que els mateixos socis  han preparat a 
casa. Els assistents al dinar fem un tast dels diferents  plats  aportats per tots i en Damià Francás 
ens convida a una botifarrada que, junt amb en Jordi Vila, couen a la brasa a una barbacoa al 
costat del local. També l’Amadeo Molina i en Lluis Salvador aporten  estris de taula i  maquinària 
diversa per fer els cafès i escalfar els plats. No cal dir que tenim, com sempre la col·laboració de 
l’Ilm. Ajuntament de Calders.  

En resum, una experiència positiva i enriquidora per a tots els assistents.
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EPIPACTIS EXILIS EN EL MACIZO DEL MONTSENY

Javier Benito Ayuso. Cárcava, 1, 26215 Alesón (La Rioja).
E-mail <jbenayuso@terra.es>

RESUMEN

 Se da noticia del hallazgo de Epipactis exilis en el Macizo del Montseny (provincia de 
Barcelona) en el  año 2009, taxon incluido dentro del grupo phyllanthes de este controvertido 
género de orquídeas. Se trata de una nueva especie para Catalunya así  como para el conjunto de la 
Península Ibérica.

EPIPACTIS EXILIS EN CATALUNYA

 En una de mis  visitas a Catalunya en 2009, Amadeo Molina me enseñó unas imágenes 
de una Epipactis “sospechosa”, parecida a E. phyllanthes  pero desconocida para mí. En el mes de 
Julio y en compañía de Amadeo Molina, Joan Canals  y Jordi Vila visitamos el Montseny, lugar 
donde fueron realizadas  las citadas fotografías  y pude ver la población completa resultando que se 
trata de Epipactis exilis, orquídea nueva para la flora catalana e ibérica.

 Esta especie fue descrita de Grecia en 1988 por H. y B. Baumann (Baumann & 
Baumann, 1988). Ellos la llamaron Epipactis gracilis por su porte estilizado, tallo con hojas de 
pequeño tamaño e inflorescencia laxa y con pocas flores. Avatares nomenclaturales tuvieron como 
consecuencia que el nombre se modificara hasta el actual, cambio realizado por P. Delforge en la 
última década (Delforge, 2004). En un principio se trató de un taxon conflictivo y las imágenes de 
las especie publicadas  en la prensa especializada resultaban algo dudosas así que durante varios 
años solamente se conocieron poblaciones de Grecia e Italia. Actualmente  su distribución 
conocida incluye, además de estos dos países, Austria, Bulgaria, Cerdeña, Córcega Croacia, 
Francia continental, Hungría y ahora España.

Butll. Assoc. Orquidològica Catalunya. Nº 2. Any 2010
ISSN 2013-9608. Dipòsit Legal : B-39.792-10

47

Epipactis exilis. Flores.
J. Benito Ayuso

Epipactis exilis. Flores fertilizadas.
J. Benito Ayuso

mailto:jbenayuso@terra.es
mailto:jbenayuso@terra.es


 La planta tiene muchas similitudes  con  E. phyllanthes  (en mi opinión sinónimo de E. 
fageticola). Se puede avanzar una primera descripción de la especie que, necesariamente, deberá 
ser revisada en el futuro debido al bajo número de individuos encontrados hasta el  momento lo 
que hace imprescindible observar más poblaciones para conocer su variabilidad real. 

 E. exilis es una 
especie de tamaño pequeño a 
medio (entre 20 cm y apenas 
medio metro  en ejemplares 
extremos), de porte similar a 
E. phyllanthes, de color verde 
algo más oscuro que esta. 
Solamente encontramos en las 
f l o r e s a l g u n a s s u t i l e s 
diferencias:  el interior del 
hipoquilo es ancho, poco 
profundo, con la cintura que 
lo  une con el epiquilo muy 
ancha y poco marcada, de 
c o l o r p a r d o - r o j i z o 
(habitualmente verde en E. 
phyllanthes). El epiquilo está 
poco o nada elongado, es 
verdoso, o blanquecino, con 

frecuencia recurvado, formando un ángulo de noventa grados con el hipoquilo y tiene 
protuberancias poco conspicuas, blancas a levemente rosadas. Las flores son patentes y sólo 
algunas péndulas al madurar. Es  una especie poco pilosa en todas sus partes (algo más que E. 
phyllanthes que es casi glabra), con algunos dentículos rígidos en el  tallo y ovarios, claramente 
autógama, en ocasiones cleistógama, que se fertiliza con rapidez. Resulta característico que, con 
cierta frecuencia, las flores se mantienen sin marchitarse incluso cuando el ovario está claramente 
engrosado en pleno proceso de fructificación.
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 Respecto a la ecología parece una especie ligada a hayedos muy sombríos y frescos, 
ubicada en los lugares más  húmedos (cunetas, cerca de pequeños cursos de agua…). En la 
población del Montseny sobre granitos. El macizo del Montseny tiene una variadísima vegetación 
y la especie parece confinada a las  zonas más frescas del  hayedo, en cuanto este se aclara la planta 
desaparece.

 Con esta, las especies del género Epipactis conocidas de la Península Ibérica son 16: 
- E. atrorubens (HOFFMANN  ex BERNHARDI) BESSER. 
- E. bugacensis ROBATSCH. (= E. rhodanenisis. A. GEVAUDAN & ROBATSCH.)
- E. cardina BENITO AYUSO & HERMOSILLA.
- E. distans C. ARVET-TOUVET. (= E. molochina. P. DELFORGE.)
- E. exilis P. DELFORGE.
- E. helleborine (L.) CRANTZ.
- E. kleinii  M.B. CRESPO, M.R. LOWE & PIERA. (= E. parviflora. (A. NIESCHALK & C. 

NIESCHALK) E. KLEIN.)
- E. leptochila (GODFERY) GODFERY.
- E. lusitanica D. TYTECA.
- E. microphylla (EHRHARDT) SWARTZ.
- E. muelleri GODFERY.
- E. palustris (L.) CRANTZ.
- E. phyllanthes G.E. SMITH (= E. fageticola. (HERMOSILLA) J. DEVILLERS-TERSCHUREN & P. 

DEVILLERS)
- E. provincialis AUBENAS & ROBATSCH (=E. maestrazgona P. DELFORGE & A. GEVAUDAN).
- E. purpurata J.E. SMITH  (= E. viridiflora. HOFFMANN ex KROCKER)
- E. tremolsii C. PAU.

De las  cuales 11 se encuentran en Catalunya. Todas salvo E. cardina, E. leptochila, E. lusitanica, 
E. provincialis y E. purpurata.

 La referencia de la publicación en  la que aparece el hallazgo es la siguiente:  BENITO 
AYUSO, J. (2010). Apuntes sobre orquídeas ibéricas III. Est. Mus. Cienc. Nat. de Álava  23 
(aceptado para publicación, enero de 2010).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAUMANN, B. & BAUMANN, H. (1988). Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung Epipactis  Zinn 
im Mittelmeergebeit. Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ. 20(1): 1-68.
DELFORGE, P. (2004). Epipactis exilis, un  nom nouveau pour remplacer E. gracilis B. Baumann 
& H. Baumann 1988, nom. illeg., non (Hooker f. 1890) A. A. Eaton 1908 (Orchidaceae, 
Neottiae). Natural. Belges 85 (Orchid. 17): 245-246.
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DADES SIGNIFICATIVES DEL 2010

- Noves publicacions :Aquest any 2010 ha aparegut el Nº 52 d’Acta Botanica Barcinonensia on 
es publiquen dos articles i una Miscel·lània dels quals són autors dos socis de l’AOC :

- ARNOLD, J.E. (2009). Notes  sobre el  gènere Ophrys L. (Orchidaceae) a Catalunya i 
al País Valencià. Acta Bot. Barc. 52: 45-82

- VILA, J. (2009). Noves aportacions sobre la distribució d’alguns tàxons del  gènere 
Ophrys L. (Orchidaceae) a Catalunya i el País Valencià. Acta Bot. Barc. 52:83-88

- VILA, J. (2009). Epipogum aphyllum al Montseny. Acta  Bot. Barc. 52:125-127. 
Miscellanea.

- Limodorum trabutianum Batt. (Text : Pere Espinet)
- A partir d’una cita bibliogràfica a una localitat propera a Paüls (Baix Ebre) em vaig 

posar en contacte amb el company Rafel Curtó, de Roquetes, per demanar-li si ell 
l’havia vist i em va dir que sí, i em va indicar concretament on.

Aquest any, com que tota la floració anava endarrerida i  molt  destarotada, no sabia 
ben bé quan hi  podria anar.  I més sent tant lluny d’on visc. I no sempre tens 
disponibilitat..

El dia que vàrem anar a Alforja amb l’AOC, el  15 de Maig, a l’hora de plegar li vaig 
dir a en Carles  Espelt, que havia vingut amb mi, si ens la jugàvem, i anàvem a provar 
de trobar-lo, ara que hi érem  “ a la vora”.
Hi vàrem anar seguint les indicacions precises que ens va donar en Rafel, i varem 
trobar uns 3 o  4 peus, amb flors encara tancades, però amb el característic esperó molt 
curt. A la zona hi havia també molt Limodorum abortivum i  calia anar mirant 
detalladament totes les plantes.
 Uns quants dies després, el 29 de Maig, hi vàrem tornar amb amb en Francesc Jonch, 
en Francesc López, i l’Esteve Sais. Les plantes estaven una mica més passades, però 
igualment amb les flors sense obrir del tot.
I aquesta és la història del Limodorum trabutianum de Paüls.
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- Epipactis exilis  P. Delforge. : (Text : J. Canals)
- Un bon amic i  naturalista, en Pep Hernández, em va informar que havia trobat un 

parell de peus d’Epipactis diferents al  que coneixia, al bell mig d’una fageda al terme 
municipal de Sant  Joan de les Abadesses (Ripollès, 31T DG 47). El 21 d’Agost de 
2010  ens hi vàrem apropar i vàrem poder comprovar que es tractava de tres  peus 
d’Epipactis exilis P. Delforge. Un parell de setmanes més tard en vaig trobar dos peus 
més, a la mateixa fageda però separats dels primers uns 500 metres. Tots aquests peus 
es troben a uns 1100 metres d’alçada.

- Posteriorment vaig contactar amb Xavier Béjar i Xavier Oliver ja que en l’elaboració 
del llibre “Orquidies de la Garrotxa” havien aparegut alguns peus  d’Epipactis del 
grup E. phyllanthes, la determinació dels  quals no  era del tot clara. Juntament amb en 
X. Béjar, el  5 de Setembre de 2010 vàrem anar a visitar tres de les localitats al  quadrat 
UTM 31T DG 46. En dues  de les localitats no vàrem veure cap planta, a la tercera hi 
vàrem veure un peu i vàrem trobar una nova localitat amb dos peus  La localitat  amb 
un  peu es troba al  terme municipal de La Vall  d’en Bas (Garrotxa, 31T DG 46), a 
1130 metres d’alçada. La localitat  amb dos peus correspon al terme municipal de 
Vidrà (Osona, 31T DG 46), a 1240 metres d’alçada.

- Segons  coordenades facilitades per Xavier Oliver, el  18 de Setembre de 2010 vaig 
anar a visitar una altra possible localitat al terme municipal  de Ridaura (Garrotxa, 
31T DG 46). En aquesta ocasió vaig trobar un sol peu, també a uns 1200 metres 
d’alçada, però estèril. La coloració, consistència, port i denticulació del marge de les 
fulles fan pensar també en E. exilis, però caldrà confirmació en anys propers.

- Totes aquestes localitats (5), amb un total de 9 peus es troben en les parts més 
ombrivoles de Luzulo Fagetum o Buxo Fagetum, entre 1100 i  1250 metres  d’alçada i, 
aquest any, tant  sols dues flors (de la localitat  de Sant Joan de les Abadesses) varen 
obrir-se. La resta han restat cleistogàmiques però s’ha comprovat la seva fructificació.

- No s’han recollit plecs d’herbari  de cap localitat. Tant sols es  disposa de registre 
fotogràfic.

- Aquest breu apunt espero que pugui tenir un format més acadèmic i amb major 
nombre de dades pròximament.

- Epipactis distans Arvet-Touvet : (Text : Joan Canals)
- Tal i com hem apuntat en el capítol de sortides de l’AOC, el 10 de Juliol de 2010 , 

seguint les  indicacions de l’Antoni Carbonell, vàrem anar a Feners (Berguedà, 
CG97), a visitar una població d’Epipactis  que presentava dubtes per a la seva 
classificació. També disposàvem d’un registre fotogràfic d’uns anys abans d’en Jordi 
Vila, però calia veure les plantes per tenir més informació. Vàrem trobar les plantes 
però encara en un estadi  de floració molt  endarrerit. Les espigues florals estaven 
poncellades però la pròpia espiga encara estava ben corbada. Els hi faltaven un parell 
de setmanes. El 24  de Juliol de 2010, juntament amb Isabel Casas, vàrem tornar a 
visitar la zona. I l’1 d’Agost de 2010 vaig fer una tercera visita en solitari.

- Tota la zona és  molt rica en peus d’Epipactis  i s’hi poden observar E. atrorubens, E. 
muelleri, E. helleborine, E. palustris i, l’espècie que ens ocupa : Epipactis distans. En 
les visites del 24 de Juliol i 1 d’Agost vaig comprovar que als  marges d’una vella 
pista de desemboscar, ja molt colonitzada per pi  roig (Pinus silvestris), dins  una 
pineda de pi roig amb boix, orientada a l’Est i a uns 1320-1330 metres d’alçada, s’hi 
troben al menys 9 peus d’Epipactis distans. 

- Junt  amb les altres dues poblacions  ja conegudes d’E. distans  a La Sènia i  Gòsol 
(Benito Ayuso, 2003-2004), aquest  constituiria el tercer nucli poblacional conegut  a 
Catalunya. 

- A l’espera de major prospecció  (la zona és força abrupta) i d’opinions més 
qualificades, al  meu parer aquesta petita població  té un alt interès ja que s’hi troben 
individus de les dues (tres) “formes” que han suscitat erudites disquisicions entre 
eminents orquidòlegs. 

- P. Delforge considera que només les plantes  de l’oest dels Alps i del Massís central 
Francès pertanyen a E.distans;  mentre que les d’Alemanya, Àustria, Holanda, Itàlia, 
Nord de França, Polònia i  Suècia correspondríen a E. helleborine var. orbicularis 
(Delforge, 2001, 2005) i les de la Península Ibèrica (Sistema Central Ibèric) a E. 
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molochina (Delforge, 2004). Aquests separació es basa essencialment en la coloració 
del periant i  la forma, consistència, i  disposició  de les  fulles. Resumint molt, el 
periant blanc-crema amb fulles basals arrodonides, embeinadores, patents i coriàcies 
serien pròpies d’E. distans, periant  amb tons porpres, fulles basals arrodonides 
horitzontals, no coriàcies i menys embeinadores definirien E. helleborine var. 
orbicularis  i periant amb tons porpres amb fulles  basals  arrodonides, embeinadores, 
patents i coriàcies serien caràcters propis d’E. molochina. També segons P. Delforge, 
E. distans  i E. molochina serien espècies alògames o autògames facultatives, mentre 
que E. helleborine var. orbicularis sería alògama.

- J. Benito Ayuso (Benito Ayuso, 2003-2004) posa en dubte molt argumentadament la 
separació entre E. distans i E. helleborine var. orbicularis de P. Delforge, considerant 
que els dos tàxons corresponen a E. distans  ja que les  diferències de coloració del 
periant, forma, disposició i consistència de les fulles són degudes a variacions en 
l’exposició al  sol, al vigor de les plantes i al moment fenològic en que es troben. 
També argumenta que les plantes corresponents segons P. Delforge a E. helleborine 
var. orbicularis, no són en realitat alògames sino que, al presentar un viscidi menys 
desenvolupat i  el pol·len en dues masses no tant compactes  com E. helleborine, 
aquests caràcters  les fan autògames facultatives. També considera (opinió que 
comparteixo) que les flors d’E. distans i E. helleborine var. orbicularis  són, coloració 
del periant a part, idèntiques.

- Després de prospectar intensament la zona de Fortanete-Villaroya de los Pinares 
(Teruel, YK08, XK98) dues temporades (2009 i 2010), zona on  es troba el Locus 
Tipicus d’Epipactis molochina P. Delforge i observar nombroses poblacions en 
aquesta zona, més la molt nombrosa població de Gòsol i aquesta nova de Feners 
penso que tots els exemplars corresponen a Epipactis distans, essent la població de 
Feners la que tanca el cercle.

- Efectivament, a Feners, tot i el, de moment, baix nombre de peus, hi trobem 
morfologies i  coloracions diferents, però sempre la constitució de columna, label 
(epiquil i  hipoquil), viscidi, clinandri i  pol·linis es  manté. Trobem peus  amb les  flors 
molt vermelloses i  d’altres completament blanques, peus amb fulles molt 
embeinadores i coriàcies i  d’altres amb fulles menys embeinadores i  de textura més 
feble, peus  amb fulles  patents i d’altres amb fulles horitzontals, però tots presenten 
flors amb un viscidi present  però no molt  desenvolupat i  que es marceix 
progressivament després d’oberta la flor, amb un pol·len agregat en masses en un 
principi, que es desagrega progressivament i flors “tipiques” d’E. distans. 
Personalment crec que un tret  molt  característic d’E. distans és que l’epiquil, a banda 
de presentar dues berrugues arrodonides, al mig de les mateixes hi té una mena de 
cresta, més o menys marcada, i que sol ser de coloració més fosca que aquestes.

- Per concloure el  que apuntava en un principi : Una localització al meu parer molt 
interessant i que mereix un seguiment més aprofundit  i qualificat  que el  que en 
aquestes breus ratlles us presento.

- Bibliografia :
- BENITO AYUSO, J. (2003-2004). Apuntes sobre orquídeas ibéricas II. Est. Mus. Cienc.Nat. de 

Álava 18-19:95-109.
- DELFORGE, P. (2001). Guide des Orchidées d’Europe d’Afrique du Nord et du Proche-Orient. 

Delachaux et Niestlé.
- DELFORGE, P. 2004.- Remarques sur Epipactis distans Arvet-Touvet et description d’Epipactis 

molochina sp. nova, une espèce espagnole jusqu’ici méconnue. Natural. belges 85 (Orchid. 17): 
149-187.

- DELFORGE, P. (2005). Guide des Orchidées d’Europe d’Afrique du Nord et du Proche-Orient. 
Delachaux et Niestlé.
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- Anemone palmata L. (Ranunculaceae). Gerard Joseph. “G.M.P.A.O.” - Groupement Midi 
Pyrénées des Amateurs d’Orchidées de Toulouse (França) - www.gmpao.org

- L’Escala (Girona), 31 T 514  4659  125 m.,  Zona EG15
Al massís del Montgrí, d’elevat interès botànicper a Catalunya.
Prat argilós, enmig del camí, on també podem trobar als voltants  Romulea columnae, 
comunitat vegetal pradenca dominada per plantes anuals i bulboses: l’erm d’all menut 
i rompsac (Allietum chamaemolyos Molin. 1953). 
Aquesta cita ha estat tramesa amb data  12 Desembre 2009, per l’autor de forma 
desinteressada a l’A.O.C., i sense ànim de protagonisme per part de Gerard Joseph, i 
que la va trobar el 25 de Març 2007.
L’A.O.C.- Associació Orquidòlogica de Catalunya, hem considerat que era prou 
important per la botànica catalana per publicar-la, membres de l’A.O.C.(Francesc 
Jonch, Francesc López, Luis Salvador i  Joan Romagosa), varem comprovar aquesta 
localització aquest any 2010 al mes de Març.
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CLOENDA : BREU RESUM DE LA TEMPORADA

Quan ja havien florit les Ophrys lupercalis, algunes O. arachnitiformis  i els Himantoglossum 
robertianum, a principis  de març del  2010 va caure una gran nevada a tot Catalunya, 
acompanyada de més d’un setmana de temperatures molt  baixes, per sota zero. Aquest daltabaix 
climatològic ha marcat tota la temporada. La gran majoria d’espècies d’orquídies han endarrerit la 
seva florida uns 15-20  dies en tot  el territori. El fet, però, de gaudir d’un hivern i  una primavera 
ben humits  ha provocat que la temporada es pugui qualificar de molt  bona. Hi ha hagut una bona 
florida arreu amb nombrosos  peus i d’alçades considerables. Aquells freds tardans, però, vàrem 
provocar una certa “por” als  insectes pol·linitzadors i, especialment les espècies  d’Ophrys més 
primerenques, han estat menys pol·linitzades de l’habitual.

L’AOC segueix el  seu camí. No massa ràpid, però sí intentant consolidar fites. Gràcies a l’esforç 
d’una bona colla de socis i  a la massiva participació a les votacions, ja tenim logo; dissenyat  per 
en Raoul Kessels.

També tenim ja un Blog. Al seu disseny, continguts i  posta en funcionament hi varen dedicar 
moltes hores  en Manel Martin i l’Amadeo Molina. Hauríem d’entonar tots  un sincer “mea culpa” 
ja que, des del naixement del blog, no hi  ha hagut noves aportacions de dades, comentaris, 
fotografies, relats, ..... La Directiva al davant, assumim el repte de fer molt més viu aquest Blog.

Més endavant, també s’ha adquirit el domini www.ophrys.cat . Actualment en construcció i que 
en breu ha d’allotjar la pàgina web de l’AOC.

A més de disfrutar de les  sortides de camp, d’assajar de treure l’entrellat de gèneres  tant 
complexes com Dactylorhiza, Epipactis o, les reines, les Ophrys, des de l’AOC tenim feina a fer. 
Feina eminentment educativa i informativa. Tenim (i en  tindrem més) informació suficient com 
per poder, al menys, informar a les Administracions competents  en temes referents a la gestió  
adient d’espècies sensibles i, alhora, dels espais naturals que les acullen i mantenen.

La segada de les voreres de la zona de Santa Fe al  Montseny aquest any a finals de juny és una 
bona mostra del desconeixement de les Administracions. Amb aquella actuació  el que es va 
aconseguir va ser malmetre de forma difícilment  recuperable l’única població, fins el moment 
coneguda, d’Epipactis exilis de Catalunya. A la mateixa zona hi tenim també l’única població 
extra-pirenaica de l’escassissim Epipogium aphyllum. Aquesta espècie, que a la Península Ibèrica 
es troba al límit de la seva distribució, gairebé mai s’havia vist fructificada. Al Montseny ho va 
aconsseguir aquest any i, al menys dues de les flors, varen ser fecundades i varen inflar els seus 
ovaris plens de minúscules llavors. Actuacions d’arranjament de vials han estat a punt de colgar 
bona part de les plantes sota una fastigosa capa de quitrà. des de l’AOC s’han enviat escrits 
oficials a les administracios competents, informant de la situació i pregant cura en el futur.

Ja veiem doncs que l’AOC cada cop té més sentit, seguirem avançant en el  coneixement i  
divulgació de les meravelles  que ens aporta aquesta família de plantes sumament  evolucionada i 
per això cal seguir comptant amb la col·laboració, suport i  interès de tots els socis. Estem segurs 
que ho aconseguirem !

Esperem que aquest Butlletí que concloem amb aquest resum de la temporada 2010 us sigui de 
bon grat, us agraïm el vostre suport  i aprofitem per desitjar-vos el millor per aquest 2011 que fa 
poc hem estrenat.

La Junta 
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Fotografia guanyadora del Concurs 2010 de l’AOC
Autor : Xavi Sanjuan

Neotinea maculata amb Formica gagates
Arbolí (Baix Camp),  23 d’Abril de 2009


