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Per saber si una planta és una Orquídia
podem fixar-nos en que:
1. No tenen mai cap part llenyosa. 
2. Les fulles són enteres, amb vora llisa i nervis
 paral·lels. Normalment surten directament de
 la tija i també a nivell de terra.
3. Cada planta té una sola tija de flors.
4. La flor està composta de 3 sèpals i 3 pètals.
 El pètal central és més gran que els altres,
 s’anomena label i pren formes molt diverses.

A tot el món es considera que hi ha unes 25.000
espècies, i uns 750 gèneres, de la família de les
Orquídies. 

A Europa se’n fan unes 250 espècies, i a
Catalunya en podem trobar unes 80 espècies,
repartides en 20 gèneres.

A Osona, 55 espècies de 15 gèneres.

El projecte "Atles de les Orquídies d'Osona"
va néixer l'any 2013 com un projecte de recerca
participativa per a conèixer la distribució de les
orquídies silvestres de la nostra comarca, i poder
fer una publicació que reculli aquestes dades i
utilitzar-les amb finalitats de conservació.
El projecte encara està en marxa i tothom que hi
vulgui col·laborar (en el grau que sigui) hi és
benvingut.
Contacte: Alba Puntí  -  alba.punti@gmail.com

Dades que cal prendre per fer una citació:
1. Nom: Gènere i espècie

2. Nombre de peus

3. Radi de la població

4. Fenologia (fulles, poncelles, flor, fruits…)

5. Coordenades UTM datum WGS84

6.  Fotografia (flor i planta)

Atles
de les 
Orquídies
d’Osona

Web del GNO:
www.gno.cat 

Mapa d'orquídies:
 http://mapa-orquidies.gno.cat

Pàgina del projecte:
 www.gno.cat/projecte-atles-dorquidies-dosona

2 Sèpals laterals +
1 Sèpal superior o casc 

2 Pètals superiors laterals +
1 Pètal inferior central (Label)

Ovari

Esperó

Sèpal extern superior

Pètal extern lateral

Sèpal extern lateral

Lòbul lateral del label

Lòbul mig del label

Retinacles

Zona estigmàtica

Camp Basal

Apicle del Ginostem

Màcula

Apicle del label

Tija erecta

Arrels amb dos tubercles

Fulles
· En roseta basal i/o
· caulinars (a la tija)

· Nervis paral·lels

Inflorescència de
tipus espiga

Quim Reberté
i Xavi Sanjuan


