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Presentació

Després de dos anys travessant el difícil període de la pandèmia, que 
ha aturat moltes iniciatives i activitats, us presentem el nou butlletí 
2021–2022 del GOC. Una de les tasques més importants del GOC és 
el coneixement del món de les orquídies, per això volem aprofundir en 
la seva difusió a través del nostre butlletí. 

La presència d’orquídies és un dels indicadors de la bona salut del 
nostre entorn. Actualment, la destrucció dels hàbitats i la consegüent 
pèrdua de biodiversitat semblen avançar de manera imparable. Per 
tant, protegir els fragments que queden dels paisatges originals hau-
ria de ser prioritari. Creiem que no tot ha de ser explotable i destinat 
a treure’n rèdit econòmic. Administracions, propietaris i tothom que 
en som usuaris del medi natural tenim la responsabilitat de vetllar per 
la seva preservació.

Al GOC, aquest darrer any, hem encetat una línia de col·laboració 
amb el Servei de Flora de la Generalitat de Catalunya intervenint en 
la confecció de la llista de la flora vulnerable. També mantenim con-
tacte directe i periòdic amb el Parc Natural del Montseny i ajudem a 
realitzar prospeccions a altres parcs. Treballem conjuntament amb 
les associacions locals en l’elaboració dels nous projectes d’atles 
comarcals d’orquídies que de mica en mica es van estenent arreu del 
nostre país.

Darrerament, hem renovat el nostre lloc web ophrys.cat fent-lo més 
assequible, modern i atractiu. Per a nosaltres, és una eina fonamental 
per difondre el coneixement de les orquídies a casa nostra i més enllà.

Però el nostre desig també és arribar a les noves generacions que, 
en definitiva, seran les que hauran de prendre el relleu d’aquesta lluita 
constant pel coneixement i protecció de la natura. En aquest sentit, 
estem entrant a les xarxes socials. Per ara, tenim un grup a Face book 
obert al públic en general on mostrem el que som i el que fem. També 
valorem expandir-nos a altres xarxes com Instagram i Twitter. En 
definitiva volem aprofundir en el rigor científic i divulgatiu de la nos-
tra tasca.

Aquest butlletí us vol mostrar la nova línia d’actuacions del GOC- 
ICHN. Som una entitat amb ganes de créixer i de millorar i us volem 
convidar a participar-hi.

La Junta del GOC-ICHN. Gener de 2023
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Troballa d’Ophrys × nelsonii a Osona

Pere Espinet Godayol 
GOC-ICHN, GNO-ICHN
Antoni Canals Gelada  
GNO-ICHN

Taradell, juny de 2022

1. Descripció de la troballa
El 19 de maig de 2022 es van localitzar a 

Osona 7 peus d’Ophrys × nelsonii Contré & De-
lamain, 1966, l’híbrid entre Ophrys insectifera i 
Ophrys scolopax.

La troballa va ser feta per Pere Espinet, 
membre del GOC (Grup Orquidologic de Cata-
lunya) i del GNO (Grup de Naturalistes d’Oso-
na). En un principi es van localitzar 4 peus.

La identificació i troballa dels 3 peus res-
tants les va fer Antoni Canals, del GNO. També 
és l’autor de les fotos que documenten aques-
ta noticia i la redacció de la part científica.

2. Descripció del lloc
Hàbitat vegetal: joncedes i prats, sovint em-
matats, d’Aphyllanthes monspeliensis –i timo-
nedes associades– calcícoles de la muntanya 
mitjana poc plujosa i de terra baixa.
Geologia: margues blaves amb fòssils. 
Alçada sobre el nivell del mar: 780 m

3. Antecedents
Ophrys × nelsonii Contré & Delamain, 1966.

Híbrid descobert però no pas descrit per Eric 

Nelson prop de Masseube (Gers, sud de Fran-
ça, 1937) i descrit per E. Contré & J. Delamain 
(Op. muscifera Huds. × Op. scolopax Cav. sen-
su stricto), Bulletin de la Société Botanique de 
France.

No tenim constància de la presència 
d’aquesta combinació ni a Catalunya ni a la 
resta del territori espanyol.

4. Discussió
Característiques morfològiques i variabilitat

Els 7 peus trobats mostren una elevada va-
riabilitat morfològica en la flor. Tot i això el 
parental dominant sempre és Op. insectifera. 

En destaquen els caràcters referits al label 
amb un cert grau de plegament i amb presèn-
cia d’un apèndix (caràcters scolopaxoïdes) 
i uns pètals filamentosos i foscos. Els tèpals, 
sempre verdosos a la literatura, apareixen hí-
brids amb dominància scolopaxoïde i tonali-
tats majoritàries rosades. Una màcula mixta 
entre ambdos parentals situada a la part su-
perior del label i, en general, en forma d’ics. 
Uns pseudoulls foscos. Una cavitat estigmà-
tica del mateix color que el label.

Justificació dels parentals
Op. insectifera: proximitat als híbrids, ta-

many plantes-flors (tamany dels peus, 
pigmentació, tamany i forma dels pètals-sè-
pals), pol·linització peculiar en Op. subinsec-
tifera que en descartaria l’aportació.

Op. scolopax: proximitat als híbrids, apèn-
dix aparent, plegament labelar, presència de 
gibositats ben aparents.

5. Conclusions
Importància de la troballa

Es tracta de una troballa força significativa 
dins l’orquidologia catalana, amb les reserves 
que sempre plantegen aquestes localitzaci-
ons, doncs sovint els híbrids tenen una dura-
bilitat força incerta.

Riscos de l’estació
Els peus estan en una zona susceptible de 

ser utilitzada com aparcament prop d’una er-
mita accessible amb vehicle. També s’ha ob-
servat que s’hi han fet tasques de desbrossat.

S’hauria de contactar amb els responsa-
bles de manteniment de l’ermita a fi de com-
patibilitzar els usos del lloc i el manteniment 
de la zona enjardinada amb la pervivència del 
híbrids.

Seguiment 
Tasca pendent (comprobar fructificació, 

possibilitat d’hibridogènesi…).

Ophrys ×nelsonii, 
Osona. Maig de 
2022   
f Antoni Canals Gelada

Articles i estudis
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Seguiment d’una població d’Epipogium aphyllum. 
Viladrau, 2022
Pere Espinet  
GOC-ICHN Grup 
Orquidològic de 
Catalunya, GNO-ICHN 
Grup de Naturalistes 
d’Osona

Aquest estudi es va 
realitzar a petició de 
la guarda del Parc 
Dolors Rodriguez. 
Ella va facilitar la 
fitxa de seguiment 
a completar. Se 
li va lliurar tota la 
documentació de 
l’estudi que figura a 
l’article.

Làmina 1

Làmina 3

Làmina 2

Nucli A

Nucli B

A1

A2

B1

B2

B3

01 - JULIOL - 2022

Poncella

En flor

Passada
4 x 2 metres

Nucli A Nucli B

Nucli A
Grup A1: 1 planta florida
Grup A2: 3 plantes florides

Nucli B
Grup B1: 1 planta florida
Grup B2: 1 planta florida
Grup B3: 2 plantes poncellades

Grup A1

Grup A2

Grup B1

Grup B2

Grup B3

Nucli A

B1

B2

B3

24 - JUNY - 2022

Poncella

En flor

Passada
4 x 2 metres

Nucli A Nucli B Nucli A
Grup A1: 1 planta poncellada
Grup A2: 2 plantes poncellades

Nucli B
Grup B1: 1 planta florida
Grup B2: 1 planta florida

Grup A1

Grup A2

Grup B1
Grup B2

Nucli A
B1 B2

Articles i estudis
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Làmina 4

07 - JULIOL - 2022

Poncella

En flor

Passada
4 x 2 metres

Nucli A Nucli B Nucli A
Grup A1: 1 planta florida+ 2 poncellades
Grup A2: 2 plantes florides + 1 planta seca

Nucli B
Grup B1: 1 planta seca
Grup B2: 1 planta seca
Grup B3: 2 plantes florides

Grup A1

Grup A2

Grup B1

Grup B2

Grup B3

A1 Nucli A B3

15 - JULIOL - 2022

Poncella

En flor

Passada
4 x 2 metres

Desapareguda

Nucli A Nucli B

Nucli A
Grup A1: 1 planta darreres flors + 1 planta 
passada+ 1 planta desapareguda
Grup A2: 2 plantes passades + 1 planta 
desapareguda

Nucli B
Grup B1: 1 planta seca
Grup B2: 1 planta desapareguda
Grup B3: 2 plantes passades

Grup A1

Grup A2

Grup B1

Grup B2

Grup B3

A1 A2

Làmina 5

4 x 2 metres

Nucli A Nucli B

4

5

5 5

5

2
3

45 Grup A1

Grup A2

Grup B1

Grup B2

Grup B3

RESUM En blau: nombre de flors per tija.

Les darreres plantes en sortir, grup B3, 
i les dues de l’esquerra de l’A1 han 
quedat petites tant l’alçada de la tija 
com de mida de les flors. Malgrat tot, 
sorprèn que la majoria de les tiges 
tinguin un elevat nombre de flors (4-5).

4 visites, un cop per setmana, des de 
Sant Joan –24 de juny– fins al 15 de 
juliol. I una d’addicional el 9 de juliol 
sense prendre dades ni fotos.

Amb la calorada continuada dono per 
acabat el seguiment que en condicions 
normals s’hagués pogut allargar un 
parell de setmanes més.

4

4

Làmina 6
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Estudi de les orquídies de I’Anoia i rodalies
Introducció

El Grup d’orquídies de I’Anoia (GOA) neix 
l’any 2018 amb una primera fase, la d’or-
ganització del grup posant en marxa la Co-
ordinadora del GOA. Aquesta etapa inicial 
va acabar amb la presentació del projecte el 
8 de febrer del 2019 a I’Adoberia Bella. Així 
doncs, començava una segona fase de di-
vulgació del grup i de les orquídies trobades, 
de la recerca de les espècies esmentades fins 
ara i de noves, sumant-se a projectes similars 
en marxa o ja finalitzats a altres comarques 
de Catalunya. Actualment, el grup es troba 
acabant una tercera fase, d’una durada apro-
ximada d’entre 3 i 4 anys en els quals es pro-
cedeix a l’anàlisi de les dades dels últims anys 
amb força objectius acon seguits, quedant 
encara pendent la realització d’un atles com-
plet de totes les espècies trobades a I’Ano-
ia i rodalies. Degut a la proximitat geogràfica 
amb la Segarra, creiem que pot ser d’inte-
rès l’estudi de les zones compartides entre les 
dues comarques.

Objectius
• Contribuir a la divulgació sobre les orquí-

dies silvestres de la comarca de I’Anoia i ro-
dalies, tot fomentant la seva conservació.

• Crear un mapa en línia de les citacions d’or-
quídies, actualitzat periòdicament.

• Obtenir una base de dades completa de di-
versitat, distribució i fenologia de les espè-
cies d’orquídies presents a la comarca de 
I’Anoia.

• Participar en l’educació i divulgació del medi 
natural de la comarca de I’Anoia.

• Crear un atles d’Orquídies de I’Anoia a partir 
de tota la informació recollida i pro cessada 
al llarg de la duració del projecte.

Material i mètodes
El material de partida en el qual es va ba-

sar el GOA per iniciar el projecte, va ser el pri-
mer treball sobre les orquídies de la comarca, 
“Orquídies de la Comarca de I’Anoia”, de  
J. Cañellas Puiggrós (1996). Amb la idea 
d’augmentar el nombre d’espècies citades en 
primer treball i arribar al màxim de persones, 
s’endeguen un seguit d’iniciatives per a donar 
a conèixer el projecte.

Així doncs, el 8 de febrer del 2019 es va pre-
sentar el Projecte Atles d’Orquídies de I’Anoia 
en una xerrada oberta al públic en general, a 
l’edifici de I’Adoberia Bella d’Igua lada. El Re-
gidor de Cultura de I’Ajuntament d’Iguala-
da, Pere Camps, va obrir l’acte agraint que 
un grup d’entusiastes tirés endavant aques-
ta iniciativa. En Pep Solé, del Grup d’Orquí-

[© L’Espitllera Fòrum 
d’Estudis Segarrencs 
(EFES). 2022. 
Reproduït amb permís 
dels autors.
Treball publicat  
anteriorment a:
MENSA, M. & TOSAL 
A., (coords.). 2022. 
Segona jornada so-
bre el medi natural de 
la Segarra històrica. 
Sant Guim de Freixe-
net, 2-3 d’abril 2022. 
Resum de les ponèn-
cies. L’Espitllera. Flo-
rejacs, Lleida. 38 p.] 

Accés a la publicació 
original de l’Espitllera

Emma  
DURAN i ALSINA
(biòloga)
&
Josep  
ESCOLÀ i GARRIGA 
(membre del CECI); 

Imatges: 
Emili SANCHA

Grup d’Orquídies 
Anoia (GOA)

[Josep Escolà i Emili 
Sancha són també 
membres del GOC-
ICHN]

dies Anoia (GOA), promotor del projecte, 
que compta amb el suport del Centre d’Estu-
dis Comarcals d’Igualada (CECI), va exposar 
els altres projectes similars a diferents co-
marques de Catalunya (com ara la Noguera, 
el Ripollès, la Garrotxa, el Solsonès i I’Osona, 
que actualment tenen en marxa els seus Atles 
d’Orquídies i en els quals s’ha inspirat el GOA). 
També hi varen participar en Pere Espinet i en 
Guillem Bagaria, que van donar a conèixer el 
projecte de I’Atles d’Orquídies d’Osona.

Aquell mateix dia, es repartiren uns tríptics 
amb les espècies descobertes a I’Ano ia fins 
aquell moment.

Una de les idees principals de la xerrada va 
ser exposar que el Projecte Atles d’Orquídi-
es de I’Anoia es basa en la ciència ciutada-
na, on qualsevol persona hi pot participar: 
persones aficionades a la natura, excursio-
nistes amb formació en ciències (ambientals, 
biològiques,...), etc. És per això que s’utilitzen 
un seguit d’eines a l’abast de tothom: amb un 
mòbil (APP NaturaList per iOS i Android) o un 
ordinador, s’entren les dades a la pàgina web 
d’Ornitho, que recull una base de dades amb 
les espècies i les ubicacions de cadascun dels 
exemplars citats.

Per tal de garantir unes entrades fiables 
en aquesta web, es posa a disposició de tota 
persona voluntària un grup de Whatsapp on 
hi trabarà informació de les espècies segons 
la fenologia, podrà consultar dubtes sobre les 
espècies, obtenir informació so bre les sor-
tides i interactuar amb la xarxa de membres 
aficionats a les orquídies (amb membres del 
GOC). El GOA organitza entre dues i quatre 
sortides anuals, en les quals es fa una agra-
dable caminada, tot observant diferents es-
pècies (segons l’època de l’any) i es poden 
resoldre tota mena de dubtes amb les ex-
plicacions que imparteixen els membres de 
grup. També s’ha participat amb una xerrada 
a I’Escola les Passeres de Castellolí.

El 30 de maig del 2019 s’estableix un con-
tacte amb els Agents Rurals per a fer una 
proposta de gestió per salvaguardar unes or-
quídies Mosques grosses (Himantoglossum 
robertianum) al terme municipal de Jorba. 
En un tram d’uns 150 metres de l’antiga NII-a, 
coincidint amb la zona de l’entrada a la po-
blació, es localitzen al marge de la carretera, 
prop de 200 peus d’aquesta espècie, desta-
cant-ne dos exemplars amb alteracions dels 
pigments de la flor (hipocromàtics) pels quals 
es proposa evitar desbrossar els laterals entre 
l’1 d’octubre de cada any i fins al 30 de maig 
del següent. Passat aquest període, es podri-
en netejar els laterals i passar desbrossadores 

Articles i estudis
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sense malmetre les plantes. Es va acceptar la 
proposta i es va aconseguir la protecció de la 
zona esmentada.

El 7 de febrer del 2020 es va tornar a realit-
zar una xerrada informativa anual a Ca n’Ale-
many (Santa Margarida de Montbui) sobre la 
temporada 2019, amb una molt bona assis-
tència de públic interessat per ampliar conei-
xements sobre les orquídies a la comarca de 
I’Anoia. En Pep Solé va fer la presentació de 
l’acte com en l’anterior edició, en Josep Esco-
là ens va fer un resum de les activitats i anà-
lisis de les dades obtingudes del 2019 i, per 
acabar la sessió, els biòlegs Xavier Sanjuan 
(GOC) i Emma Duran (GOA) ens van parlar de 
la diversitat i de la identificació d’orquídies.

El 6 de març del 2021, en el marc de l’acti-
visme dels Friday for Future, la nostra col·la-
boradora, Mercè Cartañà, va participar en la 
creació del mural Totes les espècies són ne-
cessàries, on hi va dibuixar l’orquídia Sabate-
tes de la Mare de Déu (Cypripedium calceolus 
L. 1753), a I’Avinguda Gaudí d’Igualada.

A finals del 2020 es va col·laborar amb 
I’Ajuntament de Rubió per fer possible la pu-
blicació d’un calendari pel 2021 amb imatges, 
dades i informació de les orquídies trobades 
al municipi. Donant continuïtat al calendari de 
Rubió, es va editar un segon calendari d’orquí-
dies 2022 amb el que es pretenia elaborar un 
document informatiu amb les dades de les 18 
espècies silvestres trobades a la zona afec-
tada per l’incendi del juliol del 2021 a Bellprat.

Per aquest 2022, s’ha col·laborat també 
amb el calendari de la Ferreteria Mecànica 
Argerich, de Calaf, en el seu calendari anu-
al amb la temàtica de les Orquídies de I’Alta 
Segarra. Hem fet recerca sobre les citaci-
ons als diferents municipis -alguns adminis-
trativament dins la comarca de I’Anoia- i s’ha 
aportat les fotografies (fetes pel Pep Solé) de 
les espècies.

Un altre recurs utilitzat va ser l’elaboració 
d’un material que consisteix en unes làmines 
comparatives entre les diferents espècies del 
gènere Epipactis presents a la comarca, per 
part de la Mercè Cartañà.

Pel que fa a la difusió mitjançant les vies 
electròniques, el GOA disposa d’un compte 
de Twitter i una pàgina web amb tota la infor-
mació pertinent sobre els membres, el grup i el 
seu projecte, així com un breu atles de les es-
pècies trobades fins ara.

També s’ha fet difusió en els mitjans de co-
municació. A l’informatiu Anoia del Punt Avui, 
va aparèixer un petit reportatge sobre el Grup 
d’Orquídies de I’Anoia (GOA) el dia 20 de se-
tembre del 2019, i al setembre del 2020 es 
publica la primera troballa d’Anacamptis 
coriophora subespècie fragrans (Serra de Mi-
ralles) a I’Anoia Diari.

Resultats
La següent taula ens mostra els resultats 

del nombre d’orquídies trobades fins al mo-
ment de la creació del GOA (del 1979 fins el 
2018), així com el nombre total de citaci ons 
(dada entrada en una mateixa data i ubica-
ció amb un o més exemplars d’orquídies) de 
la comarca. Un cop creat el GOA, el 2019, 
també es mostren el nombre de citacions 
anuals.

Data Nombre d’espècies 
d’orquídies

Nombre de 
citacions a l’any

Nombre de 
citacions a l’Anoia

Del 1979 
fins el 2018

18 – 165

Any 2019 38 1.084 1.249

Any 2020 43 1.007 2.256

Any 2021 42 1.074 3.330

Font: www.ornitho.cat

A la següent llista, podem veure les dife-
rents espècies trobades fins al desembre del 
2021, tot especificant l’any del primer des-
cobriment (en el cas que sigui posterior al 
2019):

1. Anacamptis morio subsp. 
champagneuxii

2. Anacamptis coriophora subsp. 
fragrans (2020)

3. Anacamptis pyramidalis
4. Cephalanthera damasonium
5. Cephalanthera longifolia
6. Cephalanthera rubra
7. Epipactis helleborine (2020)
8. Epipactis kleinii
9. Epipactis muelleri
10. Epipactis microphylla (2020)
11. Epipactis tremolsii
12. Gymnadenia conopsea
13. Himantoglossum robertianum
14. Limodorum abortivum
15. Limodorum trabutianum (2019)
16. Neotinea maculata
17. Neotinea ustulata
18. Neottia nidus-avis (2020)
19. Ophrys apifera
20. Ophrys apifera var. aurita (2020)

21. Ophrys apifera var. bicolor (2020)
22. Ophrys bilunulata (2019)
23. Ophrys arachnitiformis
24. Ophrys arnoldii
25. Ophrys catalaunica
26. Ophrys dyris
27. Ophrys forestieri
28. Ophrys insectifera
29. Ophrys lutea
30. Ophrys passionis
31. Ophrys santonica (2019)
32. Ophrys scolopax
33. Ophrys speculum
34. Ophrys sphegodes
35. Ophrys subinsectifera
36. Ophrys picta (2020)
37. Orchis anthropophora
38. Orchis tenera / olbiensis (2020)
39. Platanthera bifolia
40. Platanthera chlorantha
41. Serapias vomeracea (2021)
42. Spiranthes spiralis

[Vegeu les figures de la pàgina següent]
 
Conclusions

Tot observant la taula 1, crida l’atenció el 
fet que fins al 2020 es trobessin fins a 43 es-
pècies i que l’any 2021 aquest nombre dis-
minuís. Aixo és degut a la desestimació de 
dues espècies concretes, l’orquis purpuri (Or-
chis purpurea, Huds. 1762) i Ophrys ara neola, 
que apareixen a ornitho.cat pero ens confir-
men des del Grup Orquidiològic del Solsonès 
que és un error d’ubicació i que, en realitat, no 

9

Butlletí del GOC-ICHN, 4 | 2021-2022 | ISSN: 2564-8446



Bibliografia
J.  CAÑELLAS PUIGGRÓS. (1996) Orquídies de la Comarca de I’Anoia, Miscellania Aqualatensia 

(341-397) https://www.orquidiesanoia.cat/wp-content/uploads/2019/01/guiaanoia-jor-
dicanellas-ceci.pdf

Orquídies de la Garrotxa: https://issuu.com/ichn_garrotxa/docs/
lesorquidiesdelagarrotxa_f2009?backgroundColor=%23222222

https://ichn-garrotxa.espais.iec.cat/files/2019/03/Orquidies_Vall_del_Bac.pdf
Web del GOA: www.orquidiesanoia.cat i Twitter https://twitter.com/OrquidiesA
Grup Orquidològic de Catalunya: http://www.ophrys.cat/
Ornitho: https://www.ornitho.cat/
Descobriment a Anoia Diari: https://anoiadiari.cat/societat/

jove-biologa-orquidia-unic-anoia/
https://veuanoia.cat/rubio-dedica-el-seu-calendari-2021-a-les-orquidies/ 
http://infoanoia.cat/lajuntament-rubio-dedica-calendari-2021-orquidies-que-hi-ha-muni-

cipi/

s’han trobat a la comarca de I’Anoia. Alhora, 
al 2021 es va trobar una nova espècie, la Se-
rapias vomeracea.

Si comparem les dades prèvies a la crea-
ció del Grup d’Orquídies Anoia (es va comen-
çar el treball de camp al març del 2019), del 
nombre d’espècies trobades i del nombre de 
citacions, amb les posteriors a la seva crea-
ció, s’observa un fort creixement d’aquestes 
xifres, evidenciant l’eficacia i el bon treball en 
les tasques de divulgació i coneixement de les 
orquídies.

Així doncs, es donen per completats la ma-
joria dels objectius proposats pel grup en el 
moment de la seva creació, tot i que enca-
ra fa falta més treball de camp (especi alment 
en les zones poc prospectades) per a l’obten-
ció del màxim nombre de dades possible per 
a l’elaboració d’un Atles d’Orquídies silvestres 
de I’Anoia, sent conscients que és un atles viu, 
amb canvis i actualitzacions constants.

Articles i estudis

[Esquerra] 
Mapa orogràfic amb 
quadrícules de 5×5 
i amb les citacions 
en tot el període de 
treball fins a 31 de 
desembre de 2021.

[Dreta]
Mapa amb el nombre 
de citacions de cada 
espècie se gons els 
quadrants de 5×5 km 
en tot el període de 
treball fins a 31 de 
desembre de 2021.
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Entrevista

Toni Llobet i Llorenç Sáez
Autors de la miniguia Orquídies de Catalunya

Toni Llobet és il·lustrador científic i Llorenç Sáez és Professor Titular a la 
Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tots dos 
són els autors de la miniguia Orquídies de Catalunya editada per Oryx 
i Cossetània. Aquest fulletó desplegable, de mida portable i acabats a 
prova d’ús intensiu in situ, ha esdevingut una publicació d’àmplia difusió 
per la seva practicitat i la gran qualitat visual amb rigor científic. 

Què tal està funcionant la miniguia? Toni Llobet: La impressió és de molt 
bona acollida. Però fins ben entrada la primavera no tenim els resultats defi-
nitius de vendes de l’any anterior. És un xic aviat encara per dir-ho. Però cal 
destacar que altres títols botànics de la col·lecció —el d’arbres i el de flors de 
camp— estan entre els més venuts. Hi ha un interès objectiu del gran públic 
per saber-ne, de plantes. Llorenç Sáez: A nivell d’alumnes universitaris —en 
tinc alguns casos— ha funcionat bé.

Va costar gaire convèncer a l’editorial per publicar-la? Toni: En absolut. Al 
contrari. El coeditor i iniciador de la sèrie, en Francesc Kirchner, d’Oryx, sem-
pre ha insistit molt a fer aquest títol entre els primers de la sèrie. Per part de 
Cossetània, estan sempre molt oberts a atendre els criteris d’Oryx i dels autors. 

Quan de temps ha trigat a fer-se? Toni: Deu haver estat d’un any i un xic 
més. S’ha allargat més del compte perquè jo, com a il·lustrador, estic ficat en 
projectes diversos en paral·lel i de vegades cal prioritzar-ne uns sobre d’al-
tres. Llorenç: Hi va haver la Covid pel mig que ho va complicar molt.

Part de les il·lustracions ja eren fetes de llibres anteriors. Però els tàxons 
més rars es deurien fer expressament per a la miniguia, oi? Toni: Sí, hi va 
haver molts dibuixos nous i la majoria dels que tenia d’arxiu, alguns de més 
de 15 anys, els vaig reajustar. Això va ser pel procés d’aprenentatge de la mor-
fologia de les orquídies —gens senzilla— a mesura que hi treballava. I també 
pels comentaris d’en Llorenç per matisar i millorar alguns dibuixos. Treballar 
amb un tauleta gràfica, en suport digital, permet modificar els dibuixos sense 
dificultat i matisar colors o textures a posteriori. Això facilita molt la feina. 

Com decidir-se per a una forma i colors concrets en espècies amb molta 
variabilitat? Per exemple, amb Epipactis helleborine. Llorenç: No és fàcil. 
Algunes espècies poden tenir un rang de variació cromàtic notable. Es van 
considerar les formes cromàtiques més habituals, però per la vocació identi-
ficativa de la guia també es pretenia diferenciar algunes espècies estretament 
relacionades entre elles. Ja sabeu que les epipactis són complexes. 

A partir de quin criteri o topall es va fer la tria d’espècies? Llorenç: Un pri-
mer criteri era el limitat espai de la guia. Si haguéssim usat un criteri hipera-
nalític, reconeixent totes les espècies i microespècies acceptades des d’una 
perspectiva hiperanalítica, no haguessin tingut cabuda en una miniguia. 
Però alhora, la guia no és del tot sintètica. Només cal veure el grup d’Ophrys 
sphegodes, o les epipactis, o que es reconeguin com a separades Orchis mascula 
i O. olbiensis i també Ophrys insectifera i O. subinsectifera. També, que en el grup 

Toni Llobet

Llorenç Sáez

Vídeo de Toni Llobet 
il·lustrant flors 
d’orquídies

A cura de  
Xavier Alamany
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d’Ophrys fusca es reconeguin O. fusca, O. subfusca i O. funerea. En canvi, algunes 
microespècies no s’han inclòs: Ophrys lupercalis o les que s’han reconegut dins 
d’O. scolopax darrerament, etc... En resum: hem intentat explicar bastant la va-
riabilitat amb una perpsectiva força analítica però alhora amb les limitacions 
de l’espai disponible. Toni: L’espai disponible ha estat el que més ha condicio-
nat la tria d’espècies i les il·lustracions a incloure —en alguns casos mostrant 
només la flor—. Aquestes miniguies tenen una vocació introductòria, amb 
només 14 làmines d’espai “útil” que condicionen la tria. Hem pogut ser raona-
blement exhaustius pensant en un públic no iniciat. 

Què penseu del dilema entre promoure el coneixement de les orquídies i 
el risc de sobreexposició de les espècies a afeccionats o curiosos? Llorenç: 
Molt bona pregunta! Crec que el balanç és positiu en relació a que s’estengui 
la informació. Gràcies a l’activitat dels afeccionats (amb molt bon nivell cien-
tífic) s’han trobat recentment noves espècies per Catalunya com Anacamptis 
papilionacea, Platanthera algeriensis o Epipactis leptochila. Només això ja és un 
aspecte plenament satisfactori en sí mateix. Efectivament, hi ha risc de so-
breexposició, tal com se sap d’una famosa població de Cypripedium: molta gent 
esperant per fotografiar aquesta preciosa orquídia pot causar el trepig d’una 
altra orquídia molt rara que, per ser petita, passa desapercebuda (Corallorhiza 
trifida). És complex trobar un equilibri. Toni: És una qüestió molt delicada 
—com les pròpies orquídies—. Jo em debato sempre entre els dos extrems. 
A la miniguia, al text introductori de la contracoberta, ja fem esment a tenir 
una actitud curosa. La sèrie de miniguies és una aposta per contribuir a una 
alfabetització naturalista al país. Pot sonar a tòpic, però és cert allò de “el que no 
es coneix no s’estima, i el que no s’estima no es pot protegir”. Les miniguies 
són una petita eina per posar en valor el patrimoni natural —també el delicat 
i fràgil— que sovint pateix destruccions fruit de la ignorància. Es fa difícil 
justificar la conservació dels pocs retalls de prats, pradells, marges o “erms” 
en àrees hiperintensificades del país on viuen les orquídies —gairebé totes 
les zones de plana, desenganyem-nos!—, o la “bondat” de mantenir ambients 
oberts a les zones més forestades si no es coneixen i s’aprecien els valors 
naturals que acullen. Cert, hi pot haver casos de sobreexposició, però entre 
la preservació a l’ombra de la ignorància o la conservació des del coneixement 
il·lustrat, apostaria per segona opció.

Poc abans de la pandèmia, el boom de publicacions sobre orquídies va ser 
notable. Què en penseu? Llorenç: Un boom molt favorable per la millora del 
coneixement de la diversitat d’aquestes plantes al territori. Toni: Hi ha “fam” ob-
jectiva de coneixement del patrimoni natural no satisfeta pel “mercat”. La biofília 
que deia E.O. Wilson. I les orquídies són un grup atractiu, proper, abastable…
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És sorprenent el preu econòmic de la miniguia: 5 €. Bo i que un fulletó 
acostuma a tenir un preu per unitat baix, el contingut és molt més valuós, 
no? Toni: L’aposta de la sèrie és fer accessible el coneixement del patrimoni 
natural oferint un producte petit, estètic, amè i rigorós, a un preu baix. Les 
il·lustracions i el disseny cuidats resolen els primers reptes; el fet de treballar 
amb autors potents, que coneguin molt bé el tema però alhora s’avinguin a fer-
ne una síntesi, garanteix el rigor i l’amenitat. Aprofitar l’efecte col·lecció fa que el 
producte pugui ser viable amb un preu relativament baix, si les vendes funcio-
nen amb el temps. La gent que ha començat a comprar títols sobre grups més 
populars —ocells, arbres, mamífers, bolets— s’acaba animant també a adquirir 
miniguies de grups en els quals potser no s’hauria interessat mai —orquí-
dies, papallones o altres grups amb miniguies en marxa, com ara papallones 
nocturnes, mol·luscs, ortòpters... Així aconseguim la viabilitat econòmica del 
projecte en el seu conjunt i l’altre gran objectiu: la divulgació naturalista d’am-
pli espectre. Una única i mateixa guia “tradicional”, de 300 pàgines, que reunís 
el contingut de 20 miniguies, a 70 €, segurament no es vendria gens bé.

Ja que hi som, sobre l’An annotated Checklist of Vascular Plants of Catalonia 
(2021) que el Llorenç acaba de publicar junt amb Pere Aymerich. Com va-
loreu la informació que aporta el GOC-ICHN sobre les orquídies? Llorenç: 
És el que he dit abans que gràcies a l’activitat dels afeccionats (amb molt bon 
nivell científic) s’han trobat recentment noves espècies per Catalunya. Sense 
la informació que aporta el GOC no hagués estat possible ni incorporar una 
informació actualitzada per les orquídies de Catalunya ni el detallat llistat 
dels híbrids, extret del lloc web del GOC ophrys.cat. El GOC aporta informació 
molt detallada i analítica a nivell taxonòmic. Hi ha debat, a nivell internacio-
nal, sobre què és i què no és una espècie en orquídies, però també en altres 
grups. Crec que és bo sempre intentar explicar la variabilitat a l’usuari, ja sigui 
per mitjà de categories taxonòmiques o per mitjà de comentaris.

I com valoreu l’aportació dels sistemes de ciència ciutadana com ornitho.
cat i altres? Llorenç: Cada cop més i més útils i rellevants davant la decadèn-
cia i manca de personal a les universitats i centres de recerca que generin 
dades de camp. Subratllo i remarco això ja que conec molt bé aquest tema, 
per haver estat en centres de recerca —porto 22 anys com professor a la 
Universitat—. Ni els graus universitaris formen correctament als alumnes en 
potenciar habilitats en la identificació d’espècies (de diversos grups, no sols 
en plantes) ni tampoc ara la recerca que implica treball de camp està valorada 
en els currículums de professors universitaris ni investigadors del CSIC. 
A sobre, el feble interès de la Generalitat de Catalunya en tot el relacionat 
amb la catalogació de la biodiversitat fan que les expectatives siguin preocu-
pants. Només cal dir que el Llibre vermell de plantes endèmiques i amenaçades de 
Catalunya (2010) NO va ser un encàrrec d’aquesta administració ni tampoc la 
recent Checklist de plantes de Catalunya (2021) ha comptat amb cap ajut. Per 
tant, cada vegada es dependrà més d’afeccionats que generin dades de camp. 
Per les seves característiques, les orquídies són aptes per obtenir informa-
ció valuosa per mitjà de la ciència ciutadana, però... què passarà amb altres 
plantes difícilment indentificables per mitjà de fotos com, per exemple, les 
gramínies? Ni parlar ja d’altres grups com els invertebrats.... Crec que estem 
entrant en una fase de decrepitud científico-naturalística que ni les adminis-
tracions (Generalitat de Catalunya) ni les universitats, ni l’establishment cientí-
fic han sabut estar a l’alçada ni valoren realment els treballs d’estudi i cata-
logació de la biodiversitat. Toni: A mi em sembla una petita meravella, i una 
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mostra de societat civilitzada sensacional, el fet que des de la societat civil 
sorgeixin i es mantinguin sistemes de recollida de dades sobre biodiversitat 
amb la robustesa que hem ja gairebé normalitzat a Catalunya. Penso en ocells 
i l’ICO, en papallones diurnes i el CBMS del Museu de Granollers, i en d’altres 
que van consolidant-se. Sense negar el que esmenta en Llorenç sobre una 
certa anèmia dels organismes responsables pel que fa a la biodiversitat, també 
és de justícia dir que aquestes iniciatives de ciència ciutadana compten amb 
el finançament, si més no en part, de la pròpia Generalitat. Potser gràcies a la 
visió de determinats funcionaris d’alt rang amb una especial visió i sensibili-
tat, que malauradament no són la norma de la casa.
 
Teniu el nou llibre Ophrys de France de Rémy Souche? Que ens en podeu 
dir? Llorenç: En Rémy és un expert amb llarga experiència en aquest gènere 
i per tant les seves opinions han de ser considerades. Però no puc opinar ja 
que no he tingut oportunitat de consultar-lo o adquirir-lo. La realització de 
la Checklist de plantes de Catalunya ens ha suposat als dos autors una feinada 
tan extraordinària (són més de 4.700 tàxons) que no era factible considerar 
obres complicades de trobar. 
 
Algun altre projecte al cap que al GOC ja poguem esperar amb candele-
tes? Toni: Tenim la intenció de convertir les miniguies en pòsters, perquè  
n’hi ha una demanda important i és un format complementari interessant.  
I em consta que algun altre il·lustrador naturalista del país —millor que jo en 
el camp de les orquídies—, també voldria fer-ne alguna mena de publicació 
potent. Esperem que així sigui. 

Si us ha quedat alguna cosa al teclat, podeu posar-la aquí ad libitum. Llo-
renç: Vull agrair les encertades preguntes i que algú (el GOC) tingui interès 
sobre aquests temes. Per a que us feu una idea de la deixadesa a la que em 
referia abans en relació a les entitats i administracions, aquesta és la primera 
i per ara única (i molt possiblement darrera) entrevista o preguntes sobre no 
només la miniguia sinó sobre la Checklist de plantes de Catalunya, obra que 
tot i estar publicada ja de fa quasi 3 mesos, no ha suscitat cap mena d’inte-
rès en centres de recerca ni universitats. Això lliga amb la decadència dels 
estudis de catalogació de biodiversitat que estan desapareixent al país, ja que 
les entitats esmentades no hi tenen gaire interès. Toni: Aquí voldria esmenar 
—una mica només— el que diu en Llorenç: és de justícia esmentar que el fet 
que cada miniguia aparegui al mercat amb el diari Ara, a banda de contribuir 
a la difusió i venda de la guia, fa que el diari dediqui una doble pàgina dià-
ria, durant la setmana prèvia a l’aparició, a la temàtica corresponent des de 
diferents punts de vista —conservació, divulgació, curiositats, ecologia, vincle 
amb la cultura... Aquesta aposta de l’Ara té el seu mèrit, perquè rarament tro-
barem tanta atenció a una temàtica lligada la biodiversitat des de la premsa 
convencional. Però en tot cas m’afegeixo a l’agraiment d’en Llorenç pel vostre 
interès en la miniguia i per les preguntes interessants que ens heu fet. Moltes 
i molt sinceres gràcies!

Març de 2022

PDF de la Checklist 
de plantes de 
Catalunya (2021)
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Ophrys.cat
Redisseny del lloc web del GOC-ICHN

Ophrys.cat és el portal a internet del GOC-ICHN. Amb els anys, ha esdevin-
gut referent europeu en orquídies silvestres del Mediterrani occidental. Però 
el lloc web, publicat el 28 de febrer de 2012, estava basat en tecnologia 
de pàgines estàtiques, pel que era una eina limitada a l’hora de fer cerques 
entre la gran quantitat d’informació que ha anat reunit durant els 10 anys 
d’existència. Al setembre de 2022, s’ha publicat la nova versió com a base 
de dades que permetrà un ús molt més àgil de la informació que conté.

Després d’un intens any de feina, i encara treballant en la depuració de dades, 
us invitem a veure el nostre nou espai web que ja s’ha posat en marxa i que heu 
de fer vostre. El seu futur va lligat a la trajectòria del GOC i els seus socis.

En aquest nou web pot treballar-hi més d’una persona alhora i des de casa 
amb contrasenya i correu personal. Qui hi vulgui treballar, cal que m’ho demani 
a mi, Lluís Salvador, que els guiaré i ajudaré perquè puguin conèixer com entrar 
i corregir les dades amb el gestor de continguts WordPress. En pocs mesos es 
domina l’aplicació i es poden fer les coses bàsiques. Però fa falta més gent.

Construcció
Aquesta segona versió del web ha estat finançada exclusivament per la ICHN. 

S’hi ha implementat una base de dades d’orquídies, de botànics, enllaços 
externs a informació i els 6.561 articles d’investigació recopilats. Cada article 
implica també dades addicionals com noms d’autors, any de publicació i altres 
paràmetres accessibles amb el seu cercador específic. 

S’han afegit noms de pol·linitzadors a la fitxa de cada orquídia, on hi ha altres 
informacions, enllaços i el nom popular. També podrem entrar una descripció 
de cada tàxon, que ara no hi ha. Els pol·linitzadors també tenen una fitxa per 
cadascun. És normal que no hi hagi imatges, però en tenim algunes! 

Tota la informació es va introduir en la base de dades que originalment era 
a l’IEC, que s’havia compromès a fer el web. Però va ser un fracàs ja al poc de 
començar per falta de dedicació dels informàtics, amb una càrrega de feina 
molt gran. Van passar per davant altres projectes de l’IEC quedant de banda el 
GOC. Aquest procés estèril es va allargar 5 anys. La part positiva va ser disposar 
de la base de dades en brut feta pels informàtics de l’IEC que, per part meva, 
em va permetre dedicar infinites hores del meu temps personal a entrar totes 
les dades de que disposava, i que encara m’hi dedico.

Visualitzar sencereses les fotografies ha estat un mal de cap. Unes s’hauran 
de substituir per altres de noves. Algunes no les podem canviar per raons his-
tòriques, ja que el seu autor/amic ens ha deixat. Si cerqueu Ophrys corbariensis a 
“Orquídies a: > Altres comunitats...”, he posat tres imatges (no d’aquest tàxon) 
com a una guia de mides i d’altra informació per preparar-les. Les noves imat-
ges, per suposat, hauran de tenir uns mínims de qualitat.

Crida a col·laborar
Falta fer molta feina interna encara amb el gestor de continguts. Hi ha infor-

mació que s’ha de revisar, articles que el seu enllaç no funciona perquè ha 
canviat de servidor, o simplement ha desaparegut. La gestió de totes aquestes 
dades no la pot fer una sola persona. Hi ha un volum molt gran d’informació i 
cal que hi treballin més persones, amb ganes i il·lusió com jo he fet durant més 

Text de Lluís Salvador

Ophrys.cat

Iniciatives

16

Butlletí del GOC-ICHN, 4 | 2021-2022 | ISSN: 2564-8446

http://www.ophrys.cat


Pàgina d’un pol·linitzador

Pàgina d’inici del nou portal 
d’ophrys.cat

de 10 anys. El GOC-ICHN té visibilitat i és conegut digitalment gràcies a ophrys.
cat i a la seves (vostres) imatges, PDF, butlletins, etc, feina que han fet socis del 
GOC i altres persones externes.

Si trobeu algun enllaç que no funciona, digueu-nos-ho per solucionar-ho. La 
vostra ajuda segueix sent essencial. El camí del GOC serà més fàcil entre tots.

Feines que queden per fer a la gestió i que necessitarem temps per fer-les:
• Unificar noms d’autors duplicats en diferents articles. Per exemple: L. Serra, 

Lluís Serra, L. Serra Laliga, etc, Cal unificar en un mateix nom: Luis Serra 
Laliga (ja està arreglat, en aquest cas).

•  Etiquetar, adjudicar a cada article una “matèria” segons el contingut de 
cada article: morfologia, genètica, etc.

•  Revisar que els enllaços a tots els articles funcionin. Hi ha instal·lada una 
aplicació interna que detecta els enllaços trencats (els mostra tatxats). Però 
aquest plug-in no sempre té resultats òptims.

•  Entrar tots els noms populars possibles a cada tàxon.
•  Entrar nous articles que tinc preparats de fa molt de temps.
•  Noves imatges.
•  Altres continguts.
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Ornitho.cat
Evolució de les dades i estat de la qüestió

El GOC-ICHN va engegar el setembre de 2017 el mòdul d’orquídies de 
Catalunya al portal ornitho.cat. És una base de dades d’observacions de 
camp aportades mitjançant ciència ciutadana. És un projecte cabdal en 
les localitzacions i freqüència d’orquídies que serveix per aprofundir en el 
seu coneixement i ajuda a la seva preservació. 

Ara que ja fa més de quatre anys que es va activar, podem fer una mica de balanç 
i veure quina acceptació està tenint en el món naturalista català i quina ha estat 
la seva repercussió fins ara en el coneixement de les orquídies a Catalunya. 

Les dades
Les dades s’introdueixen a través del lloc web o mitjançant l’app per a mòbil 

NaturaList per a Android i Apple (no confondre amb iNaturalist).  En aquest 
temps s’han recollit més de 25.734 observacions d’orquídies a Catalunya i 
Andorra [dades acumulades fins a novembre de 2022] entrades directament 
pels seus observadors. Si també comptem les observacions que s’hi han entrat 
en bloc, provinents de projectes comarcals de ciència ciutadana sobre orquí-
dies (Garrotxa, Ripollès, Solsonès i Osona), ja són més de 43.771 les observaci-
ons totals. Corresponen a un total de 102 taxons, entre espècies, subespècies 
i varietats, i han estat realitzades per uns 411 observadors diferents (a part de 
les persones que hagin participat en els treballs comarcals, però que no hagin 
entrat observacions directament a Ornitho). El 32 % de les observacions venen 
acompanyades de fotografia (55 % si no comptem els atles). Des del GOC-ICHN 
recomanem adjuntar sempre fotografies vàlides per a la confirmació del taxó.  
També dir que el 66 % de les observacions especifiquen l’estat de la fenologia 
(53 % sense atles) i que hi ha 1.237 observacions en procés de validació.

Amb aquestes dades, les orquídies s’estan consolidant com el quart grup 
taxonòmic en nombre d’observacions anuals a Ornitho, per darrere d’ocells, 
papallones i mamífers. En els últims anys han tingut nombres similars a rèp-
tils i odonats (entre 3.000 i 4.500 observacions anuals), tanmateix durant el 
2021 (amb dades fins a finals de novembre ) han pujat considerablement, arri-
bant gairebé a les 6.000 observacions registrades, el seu màxim fins ara. 

Text de Guillem Bagaria  
i Redacció

Les 10 espècies amb més 
observacions acumulades  
a ornitho.cat (vegeu gràfic):

1  Anacamptis pyramidalis
2  Ophrys passionis
3  Ophrys catalaunica
4  Ophrys forestieri
5  Himantoglossum robertianum
6  Ophrys lutea
7  Cephalanthera longifolia
8  Dactylorhiza fuchsii
9  Limodorum abortivum
10  Ophrys scolopax

Les 11 espècies amb menys 
observacions acumulades a 
ornitho.cat (exclosos híbrids 
i varietats) (legalment en 
perill � i vulnerable �):

Ophrys ficalhoana 
Anacamptis palustris �
Serapias perez-chiscanoi
Gymnadenia odoratissima �
Epipactis provincialis
Epipactis leptochila
Anacamptis papilionacea
Orchis langei
Ophrys picta
Orchis spitzelli �
Limodorum trabutianum1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.500

Iniciatives
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Distribució territorial
No obstant aquestes bones dades, cal tenir present que les observacions es 

distribueixen de manera molt irregular pel territori. A les comarques on s’han 
finalitzat projectes de ciència ciutadana per a conèixer la distribució de les 
orquídies (Garrotxa, Ripollès i Solsonès), o aquests projectes encara estan en 
marxa i utilitzen la plataforma per a recollir les observacions (Osona i Anoia), 
la densitat d’observacions és molt més gran que a la resta de comarques. Tot i 
això, hi ha altres comarques amb un nombre rellevant d’observacions, com són 
el Moianès, el Berguedà, el Vallès Oriental, l’Alt Empordà o la Selva. També és 
interessant el cas del Pallars Jussà que, tot i la seva baixa població, registra un 
bon nombre d’observacions. 

Usos
Les observacions són validades per un equip de membres del GOC. Tot aquest 

volum de dades està permetent tenir un coneixement més detallat de la dis-
tribució i fenologia de les espècies i, fins i tot, recollir observacions d’espècies 
de les quals es desconeixia la seva presència a Catalunya, com ara Orchis lan-
gei (Michael  Lockwood, el 2018) o Epipactis leptochila (Xavier Alamany, el 2020) 1. 
Amb la ciència ciutadana i la contribució de centenars de naturalistes, s’està 
donant un impuls molt rellevant al coneixement de les orquídies silvestres de 
Catalunya. Aquest coneixement es va difonent a través del web del GOC-ICHN 
ophrys.cat, a més a més del mateix portal ornitho.cat (amb restriccions per a espè-
cies sensibles), on se’n facilita la consulta als òrgans gestors d’espais naturals 
protegits perquè puguin utilitzar la informació amb finalitats de conservació. 

I, com ja hem dit, es donen sinergies amb projectes comarcals de ciència ciu-
tadana, amb la recollida d’aquestes dades al portal Ornitho, però també amb 
la incorporació de dades d’Ornitho a aquests projectes, com és el cas d’Osona 
o la Noguera. En el cas de l’Anoia, que va iniciar el projecte després que Ornit-
ho entrés en funcionament, aquesta plataforma és el sistema de recollida de 
dades que s’utilitza, i la col·laboració entre els dos projectes és molt fructífera, 
essent ja la quarta comarca en nombre absolut d’observacions. 

Us animem, doncs, a entrar al portal Ornitho i consultar les dades que s’hi 
recullen, però també a contribuir-hi amb l’entrada d’observacions d’orquídi-
es acompanyades d’informació de fenologia i fotografies, ja sigui a través del 
portal web o de la seva aplicació mòbil NaturaList. Amb tota aquesta informa-
ció podrem ampliar el coneixement de les orquídies de Catalunya, detectar-ne 
canvis en el temps i contribuir a la seva conservació.

Presència d’observacions a 
ornitho.cat durant l’any 2022

Densitat d’observacions a 
ornitho.cat acumulada des del 
seu inici (sense comptar atles 
comarcals)

Com iniciar-se a  
ornitho.cat

2017 2018 2019 2020 2021 2022

250

150

50

6.000

4.000

2.000

�

Evolució temporal del 
nombre d’observadors 
d’orquídies a ornitho.cat

�

Evolució temporal del 
nombre d’observacions 
d’orquídies a ornitho.cat

Notes:

1. Al GOC tenim coneixement 
d’altres espècies rares, però 
els seus descobridors no 
les han registrat encara 
a Ornitho. Recomanem 
introduir sempre les 
observacions. Si són espècies 
rares, automàticament les 
dades no són públiques, 
atenent a la precarietat de 
la població. La presència a 
la base de dades permet a 
un nombre reduït d’experts 
i a l’Administració adoptar 
mesures legals de protecció.
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Altres línies de treball, 2021-2022
Resum d’actuacions

Suport a la protecció de Cypripedium a La Presta
El GOC va rebre, des de la LPO des Pyrénées-Orientales, l’association Char-

les Flahault i la SFO Pyrénées-Est, la sol·licitud d’adhesió a la petició que han 
adreçat al Syndicat mixte Canigó Grand Site per la protecció de l’única pobla-
ció coneguda de Cypripedium calceolus al vessant francès dels Pirineus.

Es tracta d’una petita població amenaçada per la construcció d’una pista, la 
predació d’ungulats i ramats i la sobrefreqüentació d’aficionats.

Des del GOC hem acceptat adherir-nos-hi i ens hem ofert a col·laborar. També 
compten amb el suport de la ICHN que té relacions amb associacions natura-
listes en l’àmbit de la Catalunya Nord.

Projecte Catllaràs
En principi, el projecte tractava de protegir la població de Cypripedium de la 

Devesa Jussana davant la notícia apareguda al mitjans de la restauració del 
xalet del Catllaràs, atribuït a Gaudí, i la intenció per part de l’ajuntament de 
la Pobla de Lillet de destinar el nou edifici a l’hostaleria. Això, previsiblement, 
suposaria un augment de les visites a la zona i en conseqüència un perill afegit 
per a la preservació de l’entorn. 

En presentar la idea a la ICHN, aquesta va creure convenient d’anar més enllà 
i endegar un projecte pilot de col·laboració entre administracions: ajuntament 
de la Pobla, Servei de Flora de la Generalitat de Catalunya i el GOC-ICHN per 
posar en valor la riquesa natural del terme, implicant-hi propietaris, ramaders 
i entitats socials del municipi. En Xavier Oliver ha estat la persona assignada a 
capitanejar el projecte sent la clau i enllaç entre ICHN i Generalitat.

En Carles Espelt, membre del GOC i fill de la Pobla, és qui porta les relacions 
amb l’Ajuntament i a la vegada coordina l’equip de treball de voluntaris que 
estan preparant un itinerari botànic senyalitzat que recorrerà el vessant nord 
del Catllaràs, passant pels indrets on es podran observar diferents espècies 
d’orquídies i altra flora emblemàtica de la serra. Es podrà descarregar el track i 
una guia que explicarà el valor de la flora del recorregut.

Falta concretar un acord amb el propietari per poder instal·lar un filat elèc-
tric per protegir les Cypripedium, que cada vegada es troben més exposades a la 
pastura en anar morint els ginebrons que les protegien.

Som conscients de la controvèrsia que pot generar el projecte. Sabem que 
farem pública una localitat de Cypripedium, que de tota manera ja es prou cone-
guda i exposada. Explicarem el seu valor i la importància de preservar-la. I volem 
sobretot implicar a la gent del territori en la defensa del seu patrimoni natural.

Pla d’Arenes
Durant els treballs de l’Atles de les orquídies d’Osona es van localitzar vàri-

es poblacions de dues orquídies pròpies de prat de dall i de terreny humit. 
Es tracta de la Dactylorhiza majalis, que aquí te l’única localitat pont coneguda 
entre les abundants poblacions pirinenques i una petita població al Montseny 
que segurament és la més meridional d’Europa.

També hi ha bones poblacions d’Anacamptis laxiflora, cada vegada més escas-
sa fora de les de l’Alt Empordà i de les planes de la Selva i el Gironès.

En els darrers anys s’ha vist un canvi d’usos dels prats. De mica en mica es 
van ocupant per hivernacles de maduixes i gerds que, a més d’ocupar l’espai, 

Textos de Pere Espinet  
Desembre de 2022

Iniciatives

Xalet del Catllaràs  

ƒ Xavier Alamany
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desvien els regs d’aigua que abans remullaven els prats. També cada vegada 
són més esteses les plantacions de nogueres, que usen herbicides i reg.

El 2018 ens vàrem posar en contacte amb l’ajuntament de Sant Hilari Sacalm 
i de seguida es varen mostrar receptius. Ens convidaren a participar en l’estudi 
del medi natural del municipi que estava duent a terme la Fundació Emy. Amb 
ells vàrem visitar la zona i els vàrem mostrar les poblacions a protegir. El tre-
ball es va publicar el 2019 i en ell hi figuren les nostres aportacions.

Aquest any hem fet un parell de visites més. Una primera en època de flo-
ració amb la tècnica de Medi Ambient del municipi, Montse Vila. Aquesta tar-
dor també ha vingut el regidor de Medi Ambient Jordi Rotllant, Ona Font de la 
Fundació Emy, i Josep Gesti, autor d’un estudi de la flora de les Guilleries que 
ha guanyat un premi de la Càtedra d’Aigua de les universitats de Vic i Girona. 
La Fundació Emy està redactant un projecte d’actuacions que es presentarà a 
finals del 2022. Està previst poder assignar un pressupost per a dur a terme 
actuacions durant el 2023.

Com sempre el més important en aquets casos és arribar a un acord amb els 
propietaris dels terrenys i de les explotacions afectades. Esperem poder pre-
servar, si no totes, sí una bona part de les localitats més significatives.

Prat d’El Sallent, Sant Privat d’en Bas
Encara en fase embrionària, es tractaria de protegir de la pastura la impor-

tant població de Dactylorhiza incarnata del prat d’El Sallent, a Sant Privat d’en 
Bas. També hi ha una població d’Ophrys apifera var. trollii, i una àmplia diversi-
tat d’altres espècies d’orquídies.

El prat es va mantenir en bones condicions fins fa uns 4 anys quan s’hi va 
engegar un ramat de vaques, que hi roman molt estable, i que ha destrossat el 
que abans era un paradís per a les orquídies.

Tenim la idea de parlar amb el propietari del terreny, de qui ja tenim el con-
tacte, i també amb el ramader, que sovint és una altra persona, per poder pac-
tar zones i èpoques a preservar.

Com que la zona pertany a la Garrotxa, de tenir el contacte se n’ocuparà en 
Xavier Béjar, del Parc Natural, i també membre del GOC.

Una possibilitat seria facilitar l’ampliació de la zona de pastura cap a l’es-
querra del salt de Sallent, que actualment està molt amatollada per arços, a 
canvi de preservar les zones a recuperar.

Protecció de Dactylorhiza insularis a Taradell
Poc a afegir, després d’uns anys d’anar fent el seguiment, i mirar de trobar 

un sistema més efectiu d’evitar la depredació. Una opció seria instal·lar una 
protecció tipus filat elèctric o tanca cinegètica

Caldria tenir un acord més directe amb el propietari, doncs fins ara hem tin-
gut tractes amb un intermediari que viu a prop de la població de D. insularis. 

Seguiment de Dactylorhiza majalis a Santa Fe
La petita població de Dactylorhiza majalis de Santa Fe del Montseny ha viscut 

en els darrers anys sota constants amenaces. Es va talar els bosc de ribera, 
amb apilaments de troncs i brancades al prat. Un ramat de xais hi pastura i tre-
pitja contínuament sense aparentment cap mena de control ni mesura, doncs 
seria molt fàcil evitar la pastura per la zona del prat amb la instal·lació d’un 
filat elèctric. Si més no durant la temporada de floració i fructificació.

I per acabar-ho de complicar, en aquest 2022 s’hi han construït just en el prat 
vàries basses per a la recuperació d’amfibis. A més de la transformació del ter-
reny i els talussos resultants de l’acumulació de la terra extreta, l’enfonsament 
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de les basses farà baixar el nivell freàtic i segurament minvarà la humitat del 
prat, afectant negativament l’hàbitat de les D. majalis.

Trobem especialment greu que en un Parc Natural, i en una zona tant reduï-
da, s’hagi pogut anar malmetent any rere any un prat on hi viu aquesta planta, 
fins arribar a l’agressió final amb la construcció d’unes basses que es podrien 
haver ubicat uns metres més enllà.

Com he dit més amunt, segurament es tracta de la població europea més meri-
dional de l’espècie, d’aquí la importància que per al GOC té la seva preservació.

Col·laboració amb el Servei de Flora
El GOC està començant un projecte amb el Departament d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. En concret, amb la 
Secció de conservació de la flora del Servei de Fauna i Flora. Estem molt inte-
ressats a establir aquesta col·laboració però, atesa la quantitat de gent que som 
al GOC i la nostra disponibilitat de temps, la proposta resulta un pèl ambiciosa. 

Ens veiem capacitats però per fer els censos i prospeccions de 2 espècies 
catalogades, Serapias perez-chiscanoi, i Ophrys bilunulata, de la que manca infor-
mació. Es tracta de 2 espècies que només s’han citat en zones molt localitzades 
(Les Gavarres i la duna continental entre l’Escala i l’Estartit, respectivament). 

Aquesta proposta de seguiment era la nostra idea inicial. Però en les dar-
reres setmanes hem estat en contacte amb grups del territori per assumir la 
prospecció de 2 espècies més del llistat inicial proposat que tenen un àrea de 
distribució més extensa. Ens basariem en les cites històriques i especialment 
en les més recents registrades a ornitho.cat per conèixer el seu estat i alhora 
provar, dintre de les nostres possibilitats, de prospectar hàbitats favorables:
•  Anacamptis laxiflora té una de distribució fonamentalment gironina, amb 

nuclis als voltant del Montseny-Guilleries; la Selva i l’Alt Empordà. Pels 
nuclis empordanesos col·laborarem pel maig amb la Institució Alt Empor-
danesa per a la Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN-Salvem l’Empordà).

•  Neotinea conica concentra la majoria de les cites també a l’Alt Empordà i 
tenim igualment la proposta de col·laborar pel març amb l’IAEDEN-Salvem 
l’Empordà. Hi ha però unes poques cites a la Ribera d’Ebre, comarca on s’es-
tà gestant un grup per cartografiar les seves orquídies —Associació Botànica 
Hort Ebrenc (ABHE)—, que ha contactat amb el GOC per demanar suport.

Una vegada haguem realitzat les tasques esmentades per aquest any, de cara 
a propers anys podrem valorar millor si podem comptar amb més persones de 
l’entitat per abastar més estudis.

Malgrat que sóm afeccionats, ens agradaria fer el treball de cens i prospecció 
de la manera més acurada possible o, si més no, ajustada als paràmetres tèc-
nics del Servei de Flora. En aquest sentit, els hem demanat que compartissin 
amb nosaltres quina metodologia fan servir per dur a terme aquests treballs, 
així com el model de fitxes que empren per omplir dades en aquestes campa-
nyes de cens i prospecció.

Des del GOC ens interessaria a més, durant l’any 2023, poder treballar amb 
el Servei de Fauna i Flora en la proposta de crear i posar en funcionament el 
projecte que ja vam parlar a l’última reunió de l’inventari d’indrets d’interès 
per a la conservació de la biodiversitat. Creiem que aquest projecte que pretén 
promoure i donar suport a iniciatives de custòdia del territori és una acció pri-
oritària i en la que les experiències de diferents socis de l’entitat poden ser de 
gran ajuda i pot incrementar de manera substancial la capacitat de conservar 
el territori i la seva biodiversitat.

Per a tot plegat, ens cal redactar una memòria per a sol·licitar un ajut.

Text de Xavi Sanjuan

Iniciatives

Serapias perez-chiscanoi 
i Ophrys bilunulata 
fotografiades a Catalunya  

ƒ Josep Barnés
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Textos de Xavier AlamanyEl nou butlletí del GOC-ICHN
Aprofitant la incorporació de Xavier Alamany, professional de l’edició i el dis-

seny, a la Junta del GOC, el butlletí del grup ha experimentat una remodelació 
per esdevenir —més que una mera eina de memòria— una eina d’explicació de 
les diverses iniciatives i tasques que es donen al GOC.

La metodologia pròpia del disseny ha portat a fer una anàlisi de recursos i 
usos del butlletí i a definir una estratègia d’actuació. S’ha utilitzat una senzi-
lla matriu d’anàlisi (la DAFO) per constatar les debilitats, amenaces, fortaleses  
i oportunitats.

Com a conclusió, el butlletí ha de reflectir el veritable nombre de tasques que 
es donen al grup, evitant que actuacions importants quedin invisibilitzades,  
i posar-les en valor. També, agilitzar els sistemes de redacció, la qualitat bàsica 
dels textos i aprofitar la capacitat fotogràfica de les persones associades. 

Els objectius són publicar el butlletí regularment, cada any, presentant el 
valor dels seus continguts —tant a nivell divulgatiu com científic—, millorar la 
distribució, ampliar el públic, valorar el GOC-ICHN i aconseguir més socis per 
a un millor assoliment de les tasques i objectius del grup.

Un cop adoptades aquestes directrius, el disseny gràfic resulta força més 
senzill de realitzar perquè els objectius de comunicació són clars. S’ha utilitzat 
un layout de pàgina modular, tipografies d’us lliure de drets, actuals i clares, i 
una paleta de colors reduïda basada en matisos de flors d’orquídies que servi-
ran per diferenciar les seccions del butlletí. 

De les seccions, es mantenen les habituals de l’actualitat del GOC i de les acti-
vitats de l’any però se n’afegeixen algunes amb una visió més àmplia, com ara 
entrevistes, o més necessàries, com les que visibilitzen les persones sòcies. Per 
exemple, cada any un membre del GOC serà convidat a il·lustrar amb les seves 
fotografies les pàgines principals del butlletí i tindrà una secció on es presenta 
i dona a conèixer.

En resum, el butlletí rebrà i donarà joc per fer el GOC més cohesionat, impor-
tant i més útil a la societat.

Iniciativa de promoció
També, s’ha dissenyat una línia de missatges gràfics per cridar a associar-se 

al GOC, a la manera d’una campanya de publicitat (vegeu pàg. 15), utilitzant els 
modestos mitjans i canals propis. Es basa en mostar algunes de les motivacions 
de les persones que se senten atretes per la natura i, en concret, per les orquídi-
es. Es vol apel·lar i cridar l’atenció de les persones que senten curiositat, ganes 
d’aprendre i volen entendre més sobre les orquídies naturals del país. 

Al GOC-ICHN s’estan endegant projectes de ciència ciutadana que requeri-
ran més persones pels grups de treball i que queden a l’abast de gent amb afici-
ons naturalistes. Volem animar-les a que passin de gaudir mirant l’activitat del 
GOC a gaudir sent-ne part activa i ampliant els seus coneixements.

Imatge de la campanya  
de promoció
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Divulgació al Museu del Ter, Taradell i la Pobla de Lillet
El projecte Atles d’orquídies d’Osona

Sortida Les orquídies, a Taradell

Xerrada Les orquídies del Catllaràs

En aquesta data, sota els condicionants de la pandèmia de Covid-19, Pere 
Espinet, en nom del GOC-ICHN i del Grup de Naturalistes d’Osona GNO-ICHN, 
va oferir una xerrada online síncrona dins de les activitats programades pel 
Museu del Ter (Manlleu). L’activitat presentava el projecte d’Atles d’orquídies 
d’Osona, fent abans una introducció a les orquídies amb material propi i de 
diversos membres del GOC. Després de l’Atles, es va fer una relació d’espècies 
d’Osona i d’altres llocs, una breu referència a les amenaces sobre les orquídi-
es i finalment es comentà el lloc web ornitho.cat on es va convidar a introduir 
dades de les observacions. Hi podeu accedir seguint aquest enllaç. 

A mitjans de maig, va arribar el torn de les orquídies a Taradell. Després d’una 
presentació introductòria a la Biblioteca, a càrrec de Josep Ma. Pérez, Xavi San-
juan i Pere Espinet (GOC-ICHN i GNO-ICHN), els 18 assistents es van dirigir cap 
a Sant Martí de Centelles, on van poder observar un total de 17 espècies de 9 
gèneres diferents. 

Al teatre Casal, de la Pobla de Lillet, es va fer una presentació a càrrec de Pere 
Espinet, membre del GOC i del GNO, titulada Les orquídies del Catllaràs, orga-
nitzada pel Centre d’Estudis Lillet. L’acte estava englobat dins d’una incipient 
relació del GOC amb l’Ajuntament de la Pobla de Lillet de cara a organitzar 
activitats que portin a la racionalització i protecció dels espais on creixen les 
singulars espècies existents al Catllaràs. El diumenge 27, es va fer una sortida 
matinal per entrar en contacte en viu amb les orquídies.

26 de març de 2021

22 de maig de 2021

26 i 27 de juny 
de 2021

Activitats

Cypripedium calceolus i 
Gymnadenia odoratissima, 
espècies rares i en perill 
presents al Catllaràs  

ƒ Xavi Sanjuan, ƒ Jordi Vila

Vídeo de la presentació

Vídeo de la xerrada
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Sortida del GOC-ICHN al Pirineu de Lleida

A mitjans de juliol va tenir lloc una sortida a dues comarques del Pirineu de 
Lleida: l’Alta Ribagorça i el Pallars Jussà, concretament, a la Vall Fosca i a la Vall 
de Boí. Fruit d’una de les trobades virtuals realitzades la primavera anterior, 
en temps de pandèmia, es va decidir fer una sortida oficial a un punt de la geo-
grafia catalana que s’hagués visitat ben poc. Portàvem dos anys sense fer cap 
sortida i vam triar aquestes dues precioses valls per a fer-ne una de tres dies, 
donada la distància que ens suposava, a fi d’aprofitar al màxim el temps.

Dia 16
Al matí, ens vam desplaçar ja cap a la Vall Fosca, a una zona pròxima a Aguiró, 
guiats per en Pere Espinet que l’any passat ja hi havia trobat alguna cosa en uns 
mulladius en pendent.

En aquest punt hi vam observar: 
• Platanthera algeriensis, la majoria en plena floració.
• Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis, algunes passades i d’altres en bon estat.
• Dactylorhiza maculata, a plena floració.
• Spiranthes aestivalis, a mig florir.
• Anacamptis fragrans, força passades però algunes en bon estat.
• Anacamptis pyramidalis, un peu en plena floració.
• Gymnadenia conopsea, molt passada.
• Epipactis palustris, a plena floració.
• Ophrys sp.
• Orchis langei, un peu a plena floració i un o dos peus susceptibles de ser-ho.

Després de fer un mos, vam anar cap a la vall de Manyanet, guiats de la mà d’en 
Xavier Alamany. Continuem observant en mulladiu en pendent, aquesta vega-
da en presència de:
• Gymnadenia densiflora, moltíssimes plantes en plena floració.
• Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis, a plena floració.
• Dactylorhiza maculata, a plena floració.

16, 17 i 18  
de juliol de 2021 
Text de Jordi Vila

Entre Dactylorhiza elata i 
Epipactis palustris, amb la 
Maladeta al fons ƒ Xavier Alamany

Spiranthes aestivalis ƒ Jordi Vila
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De camí a Pont de Suert, vam parar a una àrea de pícnic a tocar de l’embassa-
ment d’Escales que coneixia jo mateix, allà hi vam trobar:
• Epipactis rhodanensis, començant a florir.
• Epipactis sp., de difícil classificació, possiblement algun híbrid i alguna plan-

ta passada.
• Plathanthera sp. fructificant. No defugim que siguin P. algeriensis pel port que 

tenen les plantes, s’hauria de revisar l’any que ve, a veure què acaben sent.

Dia 17
Vam començar el dia sota la presa de Cavallers, zona coneguda d’Epipactis 
fageticola i altres coses. Allà hi vam trobar:
• Epipactis fageticola, encara poncellada.
• Epipactis sp., possiblement E. distans, encara poncellada.
• Epipactis atrorubens, començant a florir.
• Dactylorhiza maculata, florint.
• Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis
• Platanthera chlorantha, passada.
• Neottia ovata, en plena floració.

De baixada vam parar més avall del balneari de Caldes de Boí, allà hi vam trobar:
• Neottia nidus-avis, passada.
• Epipactis atrorubens, començant a florir.
• Epipogium aphyllum, una planta florint però ja un pel tocada.
• Una possible planta de Corallorhiza trifida, tija seca de l’any passat. S’haurà 

de seguir, a veure què és.

Llavors ens vam enfilar, de la mà d’en Xavier Alamany, cap a Irgo i Iran. En un 
primer punt vam trobar:
• Epipactis leptochila, en poncelles.
• Epipactis microphylla, florint.
• Epipactis sp.
• Cephalanthera longifolia, fructificada.
• Cephalanthera damassonium, fructificada.

Orchis langei, Platanthera 
algeriensis i Epipogium 
aphyllum ƒ Jordi Vila

Activitats
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Després vam continuar cap a Sant Salvador d’Irgo, on també vam veure orquí-
dies de mulladiu:
• Epipactis palustris, moltes.
• Epipactis palustris var. ochroleuca, alguns rodalets en plena floració i altres 

començant.
• Gymnadenia densiflora, de floració en general força avançada però la majoria 

encara amb moltes flors.
• Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis, en plena floració.
• Platanthera algeriensis, planta passada. Es podria deduir que ho és ja que es 

troba enmig d’Epipactis palustris, Gymnadenia densiflora i Dactylorhiza elata 
subsp. sesquipedalis. S’haurà de seguir.

Dia 18
L’últim dia vam anar cap a la Faiada de Malpàs on hi han forces epipactis, tot 
i que s’ha de dir que no ha estat un bon any per epipactis enlloc i la Faiada de 
Malpàs tampoc n’ha estat una excepció. De tota manera, allà hi vam veure:
• Epipactis atrorubens, en plena floració.
• Epipactis distans, en poncella i algunes depredades per algun herbívor.
• Epipactis helleborine, començant a florir o en poncella
• Epipactis sp., que no vam acabar de determinar-les
• Cephalanthera damasonium, fructificant.

Els participants d’aquesta sortida han estat els següents: Xavier Alamany, Pere 
Espinet, Xavi Sanjuan, Ernest Gatell, Antoni Sunyer, Francesc Jonch, Francesc 
López, Jordi Prat, Manel López, Ana Molina i Jordi Vila.

Agraïr sobretot als guies de gran part del que s’ha vist, en Xavier Alamany 
i en Pere Espinet, i també a tots els assistents de la sortida. Fins a la propera.

Epipactis palustris var. 
ochroleuca  

ƒ Xavier Alamany, ƒ Jordi Vila

Enfilant-se per mulladius,  
a la Vall Fosca ƒ Jordi Vila
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Intervenció de Jordi Prat  

ƒ Joaquim Reberté

Festa de tardor del GOC-ICHN, 2021
27 de novembre 
de 2021 
Text de Jordi Prat

El dissabte 27 de novembre de 2021 va tenir lloc la festa de tardor de GOC al 
Centre Cívic de Calders amb la presència d’uns 24 assistents. Es va començar 
aproximadament a les 10:25 h i es van tractar alguns temes d’interès general 
del GOC per part de Jordi Prat. Primerament, es va parlar del butlletí 2019-
2020 que es troba en la seva fase de finalització. 

A continuació també es va parlar dels Cursos de la Institució (ICHN), en els 
quals el GOC ha de col·laborar organitzant-ne un d’introducció al món de les 
orquídies silvestres. Posteriorment, es va parlar de les sortides del proper 
2022. Es va comentar, agafant de base el calendari del 2020, de fer les que esta-
ven ajornades i de plantejar-ne de noves ja que algunes de conjuntes com les 
GOC i GNO, GOC i Grup de Treball d’orquídies de La Noguera i la de juliol de 
prospecció al Pallars ja s’havien fet. 

Seguidament, Lluís Salvador va parlar de la situació actual del lloc web del 
GOC, pendent que la ICHN és “posi les piles” i decideixi posar-la en marxa 
d’una vegada. A continuació, Guillem Bagaria va fer un breu resum de la situa-
ció actual d’Ornitho i va comentar que les orquídies es troben ja en la 4a posició 
pel nombre d’observacions aportades. 

Pere Espinet va tancar aquesta primera part explicant el seguit de projec-
tes d’orquídies en els que estava implicat: conservació de Dactylorhiza insularis 
i Anacamptis laxiflora a Taradell, protecció de les orquídies del Pla d’Arenes a 
Sant Hilari, projecte de protecció del Catllaràs a la Pobla de Lillet, Atles de les 
Orquídies d’Osona del GNO i noves localitzacions d’Epipogium aphyllum (Ber-
guedà i Alt Urgell), Epipactis provincialis i Orchis cazorlensis.

A les 11:05 h aproximadament, Xavier Oliver (Delegació de la ICHN a la Gar-
rotxa) va parlar del Projecte de Protecció d’orquídies del Catllaràs a la Pobla 
de Lillet. Aquest consisteix en fer un itinerari naturalístic adequadament 
senyalitzat i protegit per la zona per poder visitar algunes espècies d’orquídies 
vulnerables, com poden ser la Cypripedium calceolus entre d’altres. El projecte 
compta amb la participació activa de membres del GOC com Pere Espinet i 
Carles Espelt. Xavier Oliver també va fer la proposta de fer un grup per parlar 

Activitats
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Intervenció de Xavier Oliver  

ƒ Joaquim Reberté

sobre fer projectes de protecció per no segar marges on hi hagi espècies vulne-
rables. També va proposar col·laborar amb el Servei de Flora de la Generalitat.

A les 11:45 aproximadament, va començar l’apartat de les presentacions. 
Guillem Bagaria va fer-ne una sobre la conservació d’Anacamptis laxiflora a Sant 
Sadurní d’Osormort (Les Guilleries) en la qual va comentar com havia anat evo-
lucionant en els darrers anys: una petita població d’uns 7 peus d’A. laxiflora 
situada en un prat de pastura de vaques dins d’un tancat amb pastor elèctric. 
La conclusió va ser que era important l’existència del tancat per evitar la desa-
parició de la població i veure’n la seva lenta però positiva evolució. També era 
important que el propietari i el vaquer estessin implicats en la seva protecció.

A les 12:00 h, David Vilasís va fer una presentació sobre les orquídies del 
grup scolopax explicant les principals diferències entre les diverses espècies 
semblants com: Ophrys santonica, O. querciphila, O. picta i O. scolopax.

A les 12:30 h, Jordi Prat va fer la presentació La fotografia de pol·linaris d’orquí-
dies en la qual va parlar sobre les diferències entre els conceptes de pol·linari 
i pol·lini i va explicar el material i les tècniques fotogràfiques emprades per a 
l’obtenció de les imatges i el posterior tractament digital.

A les 12:50 h, Francesc López va oferir una presentació d’imatges de la tem-
porada on va mostrar en format d’audiovisual tot un seguit d’espècies d’orquí-
dies fotografiades al llarg d’aquest any.

Per acabar, a les 13:05 Quim Reberté i Montse Guillmón van oferir una presenta-
ció amb imatges de l’erupció del volcà Cumbre Vieja a l’illa de La Palma, a les Canà-
ries. En Quim va anar comentant les fotografies fetes al llarg de l’estada a l’illa des 
de diferents localitzacions i moments del dia. En algunes imatges es reflectia l’es-
pectacularitat de l’erupció i en d’altres el drama humà viscut per la gent de l’illa.

A les 13:30 va finalitzar l’apartat de les presentacions i es va procedir a anar 
al dinar al restaurant El Racó del Pou.

Intervencions de Pere Espinet 
i David Vilasís ƒ Joaquim Reberté
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Activitats

Anacamptis ×dafnii 
nothosubsp. solanoi  
a la zona de Cartagena  

ƒ Lluís Salvador

Sortida a la zona de Cartagena (Múrcia) per veure 
Anacamptis ×dafnii nothosubsp. solanoi
18, 19 i 20 de  
febrer de 2022 
Text de Lluís Salvador

Aquesta sortida ha estat difícil, ja que aquest magnífic híbrid no acababa d’obrir 
les primeres flors. En Pedro Solano (guarda forestal), que viu a prop de la princi-
pal població d’aquestes plantes, havia d’anar enviant diverses imatges de l’evo-
lució de la floració. Tot de cop, en va enviar un parell amb les flors ben obertes 
i no vam tenir temps d’organitzar-nos per fer una sortida conjunta i aprofitar el 
bon moment de la floració.

Arrosseguem una sequera molt important que afecta directament a tota la 
vegetació, la fenologia d’aquestes plantes i que pot limitar molt en el temps el 
bon estat de les flors des d’un punt de vista fotogràfic.

El que us escriu va ser l’únic que va anar-hi, ja que en principi es va calcular 
en el calendari de sortides del GOC d’anar en grup per finals de febrer.

El mateix divendres dia 18 vaig sortir molt d’hora i vaig arribar a migdia 
just per dinar a Molinos Marfagones. Les primeres imatges de la zona van ser 
d’Ophrys forestieri, Anacamptis papilionacea subsp. grandiflora (en poncelles), sobre 
les 14,17 h. Vaig haver d’utilitzar el GPS per trobar els híbrids ja que la vegetació 
estava crescuda en comparació a la darrera visita. Vaig fer una passejada per la 
zona i més tard em vaig trobar amb Pedro Solano. Em va acompanyar a veure 
els híbrids més elegants. Més tard, vam anar a un parc on vam trobar l’Anacamp-
tis collina florida. Els parentals de l’híbrid són: Anacamptis collina × A. papilionacea 
subsp. grandiflora. Normalment, aquest segon parental no ha florit quan l’híbrid 
està en flor. Una de les característiques a nivell morfològic d’aquestes plantes 
és l’esperó, ja que la mida està en un terme mig dels dos parentals: a l’A. collina 
és gruixut i a l’A. papilionacea subsp. grandiflora és estret. Els colors de les flors 
poden ser des d’un intens color violaci a un color porpra, però no n’hem de fer 
gaire cas ja que la colorimetria de les flors és força variable entre plantes molt 
properes d’aquest híbrid. Aquest lloc és molt sensible i té jaciments de l’època 
romana. En la visita es fa molt evident la sequera que pateix la zona.

30

Butlletí del GOC-ICHN, 4 | 2021-2022 | ISSN: 2564-8446



Anacamptis ×dafnii nothosubsp. solanoi ƒ Lluís Salvador

Tres imatges d’Ophrys dianica (= O. lucentina), a Cullera (València) ƒ Lluís Salvador

Anacamptis collina var. flavescens, a Alumbres (Múrcia)  

ƒ Lluís Salvador
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El dia següent, dissabte, vam quedar amb Lluís Serra (botànic) i la seva dona 
Ana Bort, Rafa Torregrosa i la seva dona Lola, més Antonio Cutillas, José A. 
López Espinosa (botànic), el seu germà Francisco Javier López Espinosa i 
Pedro Solano. Vam visitar la població original d’aquest híbrid tots junts fins a 
mig matí. Ens vam acomiadar de Pedro i després vam anar a una zona a prop 
d’Alumbres (Múrcia) a veure A. collina, un exemplar de la var. flavescens, Himan-
toglossum robertianum, Ophrys forestieri i A. papilionacea subsp. grandiflora. Alguna 
en flor, altres exemplars en la varietat flavescens en poncelles i més exemplars 
de l’híbrid Anacamptis ×dafnii... A l’hora de dinar ens vam acomiadar allà mateix 
amb els germans Espinosa i vam a anar tots junts a Portman, a la Playa del 
Lastre a un xiringuito.

Després de dinar, vam decidir anar a la zona d’Atamaría (Múrcia) per cercar 
Ophrys ×heraultii, present a la zona. Però no la vam veure florida. Aquest lloc 
ha patit molt per les furgades del porc senglar Sus scrofa. Vam veure diverses 
plantes de l’híbrid Anacamptis ×dafnii... i els seus parentals. També Ophrys tent-
hredinifera i A. papilionacea subsp. grandiflora var. flavescens, en poncelles, i un 
exemplar petit d’Anacamptis collina var. flavescens. Ja era una mica tard i sobre 
les 18 h ens vam acomiadar fins la propera trobada.

El dia de tornada, 19 de febrer, vaig passar per Cullera (València) per una 
zona que em van recomanar per veure uns híbrids encara no descrits, però no 
els vaig trobar. Només vaig veure rosetes i algunes Ophrys dianica (= O. lucen-
tina). Després vaig anar al lloc de l’híbrid Ophrys ×donatae (Ophrys dianica × O. 
tenthre dinifera) però cap rastre d’aquest híbrid tan singular. Els parentals hi 
eren presents i algun narcís blanc. 

Fins aquí ha estat aquesta sortida junt amb els companys de la Comunitat 
Valenciana i de la Comunitat de Múrcia.

El fet d’anar a veure aquest singular híbrid i estar en contacte amb qui va fer 
la descoberta i els botànics que van fer el treball de descripció ha sigut un luxe 
que es pot repetir altres anys.

El treball de recerca sobre aquest híbrid descobert per Pedro Solano ha estat 
recollit en un document de Lluís Serra Laliga & José Antonio López Espinosa 
de l’any 2017 que podeu descarregar aquí o al QR adjunt. 

https://rjb.revistas.csic.es/index.php/rjb/article/download/478/539

Ophrys tenthredinifera i 
Anacamptis collina ƒ Lluís Salvador

El grup d’assistents del 
primer dia, a Cartagena

PDF del treball de recerca

Activitats
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Sortida del GOC-ICHN a la Terra Alta i la Ribera d’Ebre

El passat mes d’abril va tenir lloc la sortida a les terres del sud de Catalunya, a 
les comarques de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. La intenció era visitar zones 
on l’Ophrys incubacea és present, seguint de prop algunes cites d’Enric Arnold 
publicades a l’article Notas para una revisión del género Ophrys L. (Orchidaceae) en 
Cataluña, II (1996). També es tractava d’aconseguir el màxim d’observacions 
possible d’altres orquídies en aquesta zona a fi d’engruixir les cites al portal 
d’ornitho.cat, on aquestes comarques encara tenen poques entrades d’Ophrys 
incubacea i d’altres espècies. 

El dijous dia 14 al matí, vam visitar indrets pròxims a Horta de Sant Joan. A la 
cruïlla d’Arenys de Lledó, vam trobar Ophrys incubacea, O. speculum i O. forestieri. 
Llavors, va aparèixer una roseta d’Himantoglossum, amb unes tiges seques de 
l’any passat i d’abans i tot. Però el dubte va ser de quina Himantoglossum: si la H. 
robertianum o la H. hircinum, ja que les fulles basals recordaven força aquesta 

14 i 15  
d’abril de 2022 
Text de Jordi Vila

Envolts d’Horta de Sant Joan, 
a la Terra Alta ƒ Isabel Casas

[Esquerra] 
Jordi Vila seguint el treball 
d’Enric Arnold  ƒ Xavier Alamany

[Dreta]
Inflorescència de l’any 
anterior de la possible 
Himantoglossum hircinum  

ƒ Xavier Alamany
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Foto dels participants 
(hi falten Jordi Prat i 
Guillem Mayor)  

ƒ Xavi Sanjuan

última. Se n’haurà de fer el seguiment si volem sortir de dubtes ¹. Després vam 
visitar la zona de l’antiga estació d’Horta de Sant Joan on hi havia força Ophrys 
incubacea. També hi havia una Ophrys passionis, espècie molt fora de la seva 
àrea de distribució i novetat per a les terres del sud. En Jordi Prat en va poder 
fotografiar el pol·linitzador. També vam trobar moltes rosetes basals, creiem 
d’Ophrys arnoldii a l’analitzar una poncella de la planta que anava més avançada 
on es veia el label clarament del grup fusca. Gairebé no pot ser altra cosa que O. 
arnoldii ². També hi eren presents Ophrys scolopax, O. speculum i O. forestieri. 

A la tarda, ens vam dirigir cap a Arnes, concretament al barranc de la Maria, 
on vam trobar Ophrys dyris, una d’elles hipocromàtica, O. forestieri, O. speculum, 
Cephalanthera longifolia i Limodorum abortivum. Tornant cap a Horta de Sant 
Joan, ens vam aturar a l’Ermita de Sant Salvador. Allà hi havia Ophrys dyris, O. 
forestieri, Neotinea maculata i Epipactis sp. 

El divendres 15 vam canviar de comarca: ara a la Ribera d’Ebre, concreta-
ment a Garcia. El primer lloc va ser el camí de Santa Magdalena, al barranc del 
Rec de Bas, zona que estava molt arrasada pel porc senglar. A tot arreu on vam 
anar aquests dies, hi havia furgades d’aquest animal però aquí ho superava de 
molt. Tot hi així, hi eren presents Ophrys speculum, O. arnoldii, O. tenthredinifera, 
O. forestieri i Limodorum abortivum. 

Després de fer un bon dinar a Garcia, es va anar cap a Ascó, prop de la cen-
tral nuclear, on l’Ophrys speculum era omnipresent. També hi havia alguna O. 
fores tieri i Neotinea maculata. En aquest punt és on vam donar per finalitzada 
aquesta sortida de dos dies. En definitiva, ens ho vam passar molt bé gaudint 
de molta botànica i sobretot de molt bona companyia. 

El participants van ser: Xavi Sanjuan, Ernest Gatell, Damià Francàs, Xavier Ala-
many, Antoni Sunyer, Pere Espinet, Isabel Casas, Jordi Vila, Jordi Prat i, convidat 
per en Pere, va participar el dijous en Guillem Mayor, alumne de Llorenç Sáez. 

Notes:

1. Un mes després, Pere 
Espinet i Emili Sancha la van 
veure florida confirmant que 
es tractava d’Himantoglossum 
hircinum. 

2. Un mes després, Pere 
Espinet i Emili Sancha 
les van veure florides 
confirmant que es tractava 
d’Ophrys arnoldii.

Un espectacular exemplar 
d’Ophrys speculum de tons 
amoratats ƒ Xavi Sanjuan
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Ophrys scolopax i Ophrys 
speculum  

ƒ Jordi Vila

Ophrys incubacea 
i Ophrys dyris 
hipocromàtica  

ƒ Jordi Vila

Ophrys dyris i Ophrys 
tenthredinifera  

ƒ Xavier Alamany, ƒ Jordi Vila

35

Butlletí del GOC-ICHN, 4 | 2021-2022 | ISSN: 2564-8446



Ophrys scolopax, Camp de Joffre (Rosselló) ƒ Xavi SanjuanPàgina central
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Castell dels Alcalans (Vall 
d’Alcalà, Marina Alta)  

ƒ Aniol / Wikimedia Commons. CC BY-SA 4.0

Orchis ×bivonae, híbrid  
d’O. anthropophora × O. italica  

ƒ Mg-K / Wikimedia Commons. GNU

Sortida del GOV-ADN del Nord d’Alacant
24 i 25 d’abril  
de 2022 
Text de Lluís Serra Laliga

La sortida del GOV-ADN del Nord 
d’Alacant d’este cap de setmana [24 
i 25 d’abril de 2022] va estar bé. Una 
mica ventosa el dissabte però encara 
varem poder fer bones fotos.

A Vall d’Alcalà varem poder gaudir:
En flor:
• Ophrys speculum
• O. lucentina
• O. lutea
• O. scolopax (tamany O. picta, en revisió)
• Orchis anthropophora
• O. antrhopophora var. flavescens
• O. italica
• O. ×bivonae
• Serapias parviflora
• Neotinea maculata
Amb inflorescències però flors tanca-
des encara:
• Limodorum abortivum
Amb roseta i començament d’inflo-
rescència:
• Anacamptis pyramidalis

Després de dinar encara varem poder 
acostar-nos a Alfafara i varem veure:
En flor:
• Ophrys dyris
• O. lutea

• O. speculum
• O. scolopax (tamany O. picta)
• Possible O. ×brigittae (en revisió)
Passada però reconeixible:
• O. lupercalis

El diumenge 24 varem pujar a Mario-
la (Bocairent):
En flor:
• Ophrys incubacea
• O. lutea
• O. speculum
• O. scolopax
• O. ×rozasii (en publicació)
• Neotinea maculata
• Anacamptis papilionacea subsp. 

grandiflora
• Himantoglossum robertianum
Al Pla de Sta. Bàrbera:
• Orchis purpurea

Així doncs, en total varem reconèixer 
16 espècies (13 en flor) i 2 híbrids (tal 
volta un tercer) i una varietat.

Esperem que l’any vinent pugueu 
baixar i fer unes jornades comunes 
amb vosaltres.
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Ophrys apifera dins del 
campus de la UAB  

ƒ Carles Miñarro

Serapias parviflora  

ƒ Carles Miñarro

Bioblitz a l’UAB i visita als cingles de Bertí
7 de maig de 2022 
Text de Carles Miñarro

Dissabte 7 de maig vaig participar al Bioblitz de l’UAB, en un grup d’orquídi-
es dirigit per Joan Cuscó. Quin crac! Ens va donar una masterclass que ens va 
encantar a tots els participants. I Déu n’hi do el campus de l’UAB pel que fa a 
orquídies! En vam veure 7 espècies, i perquè no ens va donar temps d’anar al 
lloc de la vuitena. I això que ens vam passar del temps estipulat! Després de la 
prospecció, a la paradeta de l’organització, amb llibres i lupes binoculars, vam 
estar mirant dos ovaris d’Ophrys passionis recollits, un de fecundat i un que no. 
Espectacular!

Més tard, recollits els llibres d’orquídies que havia dut el Joan a la paradeta i 
acomiadats del personal que quedava per allà, vaig acompanyar el Joan a un lloc 
sobre els cingles de Bertí, municipi de Sant Martí de Centelles, a veure si trobà-
vem una població de Cephalanthera damasonium de prou entitat per al seu estudi.

Aviat vam començar a veure Cephalanthera poncellades que ens van semblar 
damasonium (pel color blanc grogós de les poncelles), és a dir, de les que interes-
saven al Joan per al seu estudi. No vam trigar gaire més a trobar-ne un parell 
amb la floració tot just iniciada que eren, clarament, C. longifolia, amb els pètals 
i sèpals totalment blancs i no tan tancats com correspondria a C. damasonium. 
Llavors, fixant-nos que les poncelles d’aquests dos exemplars, sobretot les 
menys desenvolupades, eren del color blanc grogós que també havíem obser-
vat a les anteriors Cephalanthera que havíem determinat com damasonium, el 
Joan es va adonar que la majoria d’aquestes, si no totes, tenien fulles més aviat 
de C. longifolia. O sigui, que igual no en vam veure cap de C. damasonium o molt 
poques i totes, o la majoria, serien de la més comuna C. longifolia. Segurament 
encara era un pèl aviat allà per a aquella espècie.
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Nota posterior: el Joan, finalment, davant la dificultat de trobar aviat poblaci-
ons grans de C. damasonium i, en canvi, la facilitat de trobar-ne de C. longifolia –i 
essent aquesta espècie igualment susceptible de servir per a l’estudi plantejat–
va proposar als seus superiors canviar a aquesta espècie i, finalment, així s’ha 
fet i ja té els exemplars, de llocs ombrívols i de llocs a ple sol, collits. 

Però vam veure moltes altres espècies. Poso algunes fotos i algunes preguntes:
• Cephalanthera longifolia: sense formar grans grups però abundant. En general, 

iniciant la floració.
• Limodorum abortivum: un parell de tiges poncellades.
• Neotinea maculata: diversos exemplars, en floració.
• Ophrys cf. arnoldii: en algun cas, per fenologia, tant podien ser O. forestieri tar-

danes de flors tirant una mica a grans com O. arnoldii precoces de flors tirant 
a una mica a petites. Totes les plantes del grup eren robustes i amb força 
flors o poncelles. Una d’elles, era un sorprenent exemplar aberrant amb 4 o 5 
labels per flor (vegeu foto superior).  

• Ophrys catalaunica: diversos grupets, en plena floració. La foto que podeu 
veure a dalt és d’una d’un grupet que sortien en un tros segat o per on havia 
passat algun herbívor. Sembla que s’ho havien manegat per a treure algunes 
flors quasi arran del terra, després de l’amputació. Però és una interpretació 
molt temptativa, és clar. Igual heu observat algun cas similar.

• Ophrys cf. forestieri: flors una mica maduretes ja.
• Ophrys cf. insectifera: diversos grups. Ens va semblar que l’aspecte era d’aques-

ta espècie però que els pètals eren curts, més d’O. subinsectifera. A més, una 
de les plantes (que no vaig fotografiar) tenia les flors amb el típic ribet verd 
grogós al label. Les flors eren petitones però, comparant amb les O. subinsec-
tifera del dia següent a la sortida del GOC a Bellprat, m’adono que no eren tan 
petites i que els pètals, tot i no ser molt llargs, potser tampoc són tan curts 
com per ser d’O. subinsectifera. A veure què us semblen.

• Ophrys lutea: molt abundant, en plena floració.
• Ophrys passionis: unes poques plantes, alguna amb les últimes flors encara bé.
• Ophrys sphegodes: una planta. El primer cop que veig aquesta espècie :).
• Orchis antropophora: un grupet de 3 o 4 exemplars.
• Platanthera sp.: un parell d’exemplars poncellats.

La majoria de les plantes les va veure el Joan. Quina vista que té, el tio!

Ophrys forestieri aberrant,  
O. catalaunica segada  
i O. forestieri madura   

ƒ Carles Miñarro

Ophrys subinsectifera  

ƒ Carles Miñarro
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Cephalanthera damasonium 
creixent en el bosc cremat  

ƒ Pep Solé Vilanova

Atravessant el paisatge 
cremat ƒ Pep Solé Vilanova

Sortida del GOA i el GOC-ICHN a Bellprat 
8 de maig de 2022 
Text de Pep Solé Vilanova

El diumenge dia 8 de maig es va fer una sortida a Bellprat (Anoia). La base de 
l’activitat era explorar i citar les orquídies que han crescut per la zona cremada 
en l’incendi iniciat a Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà) el 24 de juliol 
de 2021 però que majoritàriament va afectar als municipis de Bellprat (1.034 
Ha cremades d’un total de 1.673), Santa Maria de Miralles i Sant Martí de Tous, 
tots ells a l’Anoia.

La sortida va ser preparada des del GOA (Grup Orquídies Anoia). La zona a 
explorar era la vall que ascendeix al Castell de Queralt, a Bellprat, pel sender 
GR7/GR172, que es va fer de pujada. La baixada va ser per l’obaga de Bellprat, 
a la banda nord.

L’objectiu de la sortida era veure i identificar les orquídies que surten en una 
zona cremada, per un foc de gran virulència, la primavera següent a l’incendi. 
Les dades de les citacions obtingudes poden servir per fer una nova exploració 
al cap de 5 o 10 anys després. No es descarta que torni a sortir alguna espècie 
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que havia desaparegut pel creixement de la massa forestal i el sotabosc. Tota 
crisi genera oportunitats i potser en els propers anys es recuperaran algunes 
espècies perdudes.

El fet més remarcable és que es va trobar una Orchis purpurea que, des dels 
inicis del GOA el 2018 en que es va començar l’Atles d’orquídies de l’Anoia, no 
s’en disposava de cap citació. Cert és que en Pere Espinet n’havia vist una fa 
anys a la mateixa zona i per tant una de les esperances de la sortida era poder-
ne trobar una.

Una de les claus de la sortida fou intentar aclarir els dubtes que hi ha a la 
Catalunya central i sud envers les cites d’Orchis tenera. Les diferents troballes 
que es van fer no van aclarir els dubtes, sinó que van afegir-ne més: quedava 
clar que no eren Orchis olbiensis degut a la llargada de l’esperó; no eren Orchis 
mascula degut al port i nombre d’inflorescències; ningú va posar la mà al foc si 
eren Or chis tenera degut a la seva distribució geogràfica; i tampoc ningú es va 
atrevir a dir que era una nova espècie sense tenir una analítica d’ADN al davant.

Resultats de la sortida
Dades obtingudes de les citacions fetes a ornitho.cat.

Citacions Espècie
6 Cephalanthera damasonium 
1 Epipactis kleinii
2 Gymnadenia conopsea
8 Limodorum abortivum
4 Neotinea maculata
1 Neotinea ustulata
1 Ophrys arachnitiformis
2 Ophrys dyris

Citacions Espècie
1 Ophrys forestieri
2 Ophrys passionis
1 Ophrys picta
1 Ophrys scolopax
3 Ophrys subinsectifera
1 Orchis indet. grup mascula
1 Orchis mascula
1 Orchis purpurea

Els participants a la sortida van ser Carlos Miñarro, Pepa Baliu Tomàs, Pep Solé 
Vilanova, Jordi Vila, Lluís Salvador, Montserrat Fernàndez, Pere Espinet, Emili 
Sancha Asenjo, Emma Duran, Isabel Casas, Jordi Domènech Pijoan i Francesc 
López (absent a la foto).

Vista des del castell  
de Queralt ƒ Pep Solé Vilanova

Gymnadenia conopsea amb les 
inflorescències pujant  

ƒ Pep Solé Vilanova
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El grup d’assistents 
darrera l’Orchis 
purpurea trobada  

ƒ Emma Duran

Paisatge del fons de  
la vall ƒ Pep Solé Vilanova

[Esquerra] 
Orchis purpurea  

ƒ Pep Solé Vilanova 

[Dreta] 
Cephalanthera 
damasonium ƒ Pere Espinet
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Xavi Sanjuan durant la seva 
intervenció al curs 

Sessió de camp

Curs d’orquídies de la ICHN a Folgueroles
14 i 15 de maig 
de 2022 
Redacció

El mes de maig de 2022, el GOC, conjuntament amb el Grup de Naturalistes 
d’Osona, vam organitzar aquest curs dins els cursos naturalistes de la ICHN.

Els assistents havien de portar material i equipament de camp, guies de 
camp d’orquídies (si en disposaven) i smartphone Android o iOS amb l’aplicació 
NaturaList instal·lada i configurada (no confondre amb iNaturalist).

El dissabte 14 al matí, a la sala de plens de l’Ajuntament de Folgueroles, es va 
fer una sessió teòrica sobre morfologia i biologia de les orquídies, diversitat i 
ecologia de les orquídies de Catalunya, bones pràctiques de fotografia, princi-
pals amenaces, exemples de conservació, projectes d’estudi i recollida d’obser-
vacions d’orquídies a Catalunya.

Després es va fer un dinar de camp i a la tarda una sessió teòrica al camp, amb 
recollida de dades d’orquídies mitjançant l’aplicació NaturaList d’Ornitho. Més 
tard, es va seguir amb identificació d’orquídies de prats calcaris mediterranis.

L’endemà, diumenge, la sortida de camp del matí es dedicà a la identificació 
d’orquídies forestals i de vorada de bosc. Després del dinar de camp, la tarda 

es va dedicar a la identificació d’orquídies de prats 
submediterranis.

Un curs de molt bon nivell, amb un panell docent 
impressionant i orientat a combinar criteri i tec-
nologia per a generar coneixement. Les persones 
assistents, tot i ser només cinc, van mostrar un gran 
interès per conèixer la biologia, ecologia i diversitat de 
les orquídies, i les sortides de camp van permetre fer 
una atenció personalitzada a totes elles. A més, el curs 
va ser també molt productiu pel que fa a la diversitat 
d’orquídies, ja que es van poder observar 20 espècies 
en flor i 28 en total, més dos híbrids. Les orquídies de 
Catalunya va anar a càrrec de Guillem Bagaria, Jordi 
Prat, Xavi Sanjuan, Isabel Casas i Pere Espinet.
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Activitats

Sortida divulgativa del GOC-ICHN i l’ACAO 
al Parc del Castell de Montesquiu

El diumenge 29 de maig va tenir lloc la sortida divulgativa del GOC amb l’As-
sociació Catalana d’Amics de les Orquídies (ACAO) dins del Parc del Castell 
de Montesquiu de la Diputació de Barcelona a Sant Quirze de Besora (Osona). 
L’hora d’inici de l’activitat va ser les 9:30 h i l’itinerari va consistir en fer una 
ruta de 2 a 3 quilòmetres, la meitat dins d’una zona d’obaga i l’altra meitat dina 
d’una zona assoleiada. El recorregut va acabar al voltant del les 13 h. En total 
vàrem trobar unes 14 espècies d’orquídies: 

L’assistència per part de l’ACAO va ser d’unes 27 persones que al finalitzar es 
vàren mostrar molt agraïts i contents per l’organització de la sortida. Per part 
del GOC, els companys que van participar van ser Pere Espinet, Emili Sancha, 
Isabel Casas, Xavier Alamany i Jordi Prat.

Vull manifestar el meu agraïment a aquests companys, ja que sense ells no 
hagués estat possible aquesta sortida tant nombrosa, amb un especial agraï-
ment a Pere Espinet que es va encarregar de contactar amb la gent del Parc 
per demanar els permisos pertinents i que prèviament va anar a comprovar 
l’itinerari. També, esmentar Alba Rovira (la guia que ens va facil·litar l’itinera-
ri), Joan Carles Àngel (Director del Parc) i Carles Viñas (guarda del Parc) que van 
col·laborar en tot moment per organitzar i realitzar l’activitat, ja que vam poder 
disposar d’un aparcament exclusiu per tots els assistents dins del recinte.

• Cephalanthera rubra
• Ophrys apifera
• Ophrys scolopax
• Orchis simia (flors passades)
• Plathanthera bifolia
• Dactylorhiza fuchsii
• Anacamptis pyramidalis
• Neottia ovata

• Epipactis sp. (en fulles, possible-
ment E. helleborine)

• Limodorum abortivum (en càpsules)
• Anacamptis coriophora fragans
• Ophrys catalaunica
• Neotinea ustulata
• Ophrys insectifera

29 de maig de 2022 
Text de Jordi Prat

Isabel Casas i Pere Espinet 
compartint coneixements  
in situ amb els assistents  
a la sortida ƒ Xavier Alamany

Rodal d’Ophrys apifera en una 
àrea protegida per a la seva 
preservació ƒ Xavier Alamany

45

Butlletí del GOC-ICHN, 4 | 2021-2022 | ISSN: 2564-8446



Sortida del GOC-ICHN al Montsià i El Port

El 21 i 22 de maig de 2022 es va realitzar la sortida del GOC-ICHN al massís del 
Montsià i a la zona del Mascar del massís del Port.

En plena onada de calor, el dissabte es va visitar el Montsià per comprovar la 
presència d’espècies poc comunes. Es va trobar Limodorum trabutianum, Limo-
dorum abortivum, Ophrys scolopax, moltes Anacamptis pyramidalis, Cephalanthera 
damasonium, Cephalanthera longifolia i l’escassíssima Ophrys ×montisciana, planta 
polèmica perquè s’estima que és un híbrid d’Ophrys catalaunica × O. incubacea 
però O. catalaunica no ha estat mai observada a la zona.

El diumenge, des del Refugi Nou del Caro, a 1.100 m i amb una temperatura 
una mica més suportable, vam ser conduïts per Tere Ferré a diversos racons 
d’aquest complex massís. Es va veure Cephalanthera longifolia en abundància, 
Cephalanthera damasonium, Cephanthera rubra en poncelles, Dactylorhiza fuchsii 
començant, Anacamptis pyramidalis, alguna Ophrys scolopax, Dactylorhiza insula-
ris, Neotinea ustulata, Neotinea maculata passada, Neottia nidus-avis, Orchis tenera 
acabant, Anacamptis picta, Platanthera chlorantha i les Epipactis kleinii i E. tremolsi 
en poncelles. Caldrà seguir l’evolució d’algunes Platanthera i Epipactis per com-
provar si es tracta de P. algeriensis i d’alguna epipactis especial.

Totes les observacions van ser incorporades per Antoni Sunyer a ornitho.cat 
a través de NaturaList. Van assisitir a la sortida Xavier Alamany, Eduard Mayor, 
Antoni Sunyer, Ramon Ruiz, Ernest Gatell, Pere Espinet, Tere Ferré, Guillem 
Mayor i Emili Sancha.

21 i 22  
de maig de 2022 
Text de Xavier Alamany

Ophrys ×montisciana  

ƒ Pere Espinet

Orchis tenera ƒ Xavier Alamany
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Limodorum trabutianum  
i L. abortivum  

ƒ Pere Espinet

Ophrys scolopax 
i Cephalanthera 
damasonium  

ƒ Pere Espinet

Retrat dels assistents  
al massís del Port  

ƒ Xavier Alamany
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El diumenge al matí es va fer un recorregut per la Rambla de les Truites, al 
mateix municipi, on, entre altres espècies, es van poder veure al voltant de la 
llera centenars de Dactylorhiza elata i Epipactis palustris.

Es va finalitzar amb un dinar a l’alberg de La Parreta.
 

Espècies trobades
• Anacamptis pyramidalis
• Cephalanthera damasonium (en fruit)
• Cephalanthera rubra
• Dactylorhiza elata
• Dactylorhiza fuchsii
• Epipactis atrorubens
• Epipactis cardina
• Epipactis bugacensis (= E. rhodanensis)
• Epipactis distans
• Epipactis kleinii 
• Epipactis palustris

• Epipactis palustris var. ochroleuca
• Goodyera repens
• Gymnadenia conopsea
• Limodorum abortivum 
• Neottia nidus-avis (seca)
• Neottia ovata
• Ophrys santonica
• Platanthera algeriensis
• Possible híbrid Dactylorhiza elata  

× D. fuchsii (a comprovar).

Epipactis distans ƒ Ernest Gatell

XV seminari sobre Orquídies de la 
Comunitat Valenciana
1, 2 i 3 de juliol 
de 2022 
Text d’Ernest Gatell

Els dies 1 a 3 de juliol de 2022, alguns membres del GOC vam assistir al XV semi-
nari sobre Orquídies de la Comunitat Valenciana, organitzat per Lluís Serra  
a l’alberg La Parreta de Vilafranca (Castelló) amb un grup d’una trentena de 
persones.

El divendres a la tarda es va fer una presentació sobre les orquídies en gene-
ral i específicament de les espècies presents al País Valencià, a càrrec de Lluís 
Serra Laliga.

El dissabte va haver-hi una sortida de tot el dia per veure diverses localitza-
cions pels voltants de Vilafranca i cap al tard una altra presentació sobre tèc-
nica fotogràfica de flora i comentaris sobre fotos fetes aquell mateix dia, a 
càrrec de Juan Català Domènech.

Activitats
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Epipactis cardina ƒ Ernest Gatell

Ophrys santonica ƒ Ernest Gatell

Goodyera repens ƒ Ernest Gatell

Cloenda del curs després de dinar ƒ Ernest GatellTreball de camp ƒ Ernest Gatell
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Mata d’Epipogium aphyllum  

ƒ Xavier Alamany

[Esquerra]
Fotografiant un exemplar 
prou gran ƒ Xavier Alamany

[Dreta]
Els assistents a la sortida  

ƒ Manel López Camprubí

Sortida del GOC-ICHN a les Valls d’Àneu
30 i 31 de juliol  
de 2022 
Text de Xavier Alamany

En acabar juliol, uns pocs membres del GOC vam fer una prospecció a les Valls 
d’Àneu per comprovar la presència i evolució d’Epipogium aphyllum, especial-
ment aquest any que el clima ha estat tan canviant, la sequera tan severa i les 
onades de calor nombroses.

Guiats per Manel López Camprubí, vam caminar primer pel Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, per damunt d’Espot. Al poc de començar, 
el Manel ja va trobar una població de 5 peus, modestos i acabant la floració. Con-
sultat el tècnic del Parc, a cop de telèfon allà mateix, va resultar ser una població 
nova, no detectada anteriorment. El Parc en té localitzades altres en aquesta vall, 
però no aquesta. El dia començava bé. Llàstima que després vam donar força 
voltes i no va sortir res més. Ni d’altres orquídies. La temporada ha estat dura.

A la tarda, vam anar a la vall de la Bonaigua a revisar poblacions ja conegu-
des. En un dels llocs, no hi havia res. Sequera apart, és un indret freqüentat 
per turistes i això pot haver influit. Voltant per boscos prou ben conservats, 
vam localitzar alguns exemplars esparsos. El Manel calcula que la fenologia 
d’aquesta població concreta ha estat d’un 10 % respecte a l’any passat. Al final, 
ens vam acostar a les zones més ombrívoles i amb aigua sempre present i vam 

Activitats
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Epipogium aphyllum en el seu 
ambient ƒ Xavier Alamany

Flor de l’Epipactis fageticola  
de Son –del 7 de juliol 
anterior– i fulla del mateix 
peu. Les fulles variegades (de 
dos colors) són freqüents en 
aquesta espècie ƒ Xavier Alamany

poder comprovar diverses poblacions, amb alguns exemplars en molt bon 
estat i, fins i tot, alguna mata. Així, doncs, vam constatar una florida menys 
nombrosa que en altres anys, d’exemplars més menuts, però amb excepcions 
esperançadores que aguanten les inclemències, sempre que no els falti aigua a 
la vora escolant-se torrent avall.

El dia següent, per un costat es va anar a Son a comprovar una població d’epi-
pactis que va resultar estar molt minvada, amb flors ja totalment passades 
aquest any i amb els ovaris a mig inflar. S’identificava, però, l’Epipactis fageti-
cola gràcies a les seves poques fulles, alguna d’elles variegada, i l’E. helleborine, 
amb grans i amples fulles, sovint nervades, juntes i en disposició helicoidal. 
També, un exemplar que personalment segueixo des de fa diversos anys i que 
podria tractar-se d’un híbrid E. fageticola × E. helleborine. Però caldria la confir-
mació d’uns ulls experts en híbrids. Per l’altre costat, en una nova pentinada 
a la zona visitada la tarda anterior, es van localitzar noves poblacions d’Epipo-
gium aphyllum, reblant així l’activitat de prospecció.

Els assistents a la sortida vam ser Manel López Camprubí, Ana Molina, Jordi 
Domènech i Xavier Alamany.
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Preparant la sala d’actes del 
Centre Cívic de Calders  

ƒ Maria Teresa Denia

[Esquerra]
Xavi Sanjuan presentant  
el seu quiz sobre híbrids  

ƒ Xavier Alamany

[Dreta]
Comentant llibres nous  
i antics ƒ Xavier Alamany

Festa de tardor del GOC-ICHN, 2022
19 de novembre  
de 2022 
Text de Jordi Prat

El dissabte 19 de novembre va tenir lloc la festa de tardor 2022 del GOC al Cen-
tre Cívic de Calders (Moianès). Va ser un èxit en quan al nombre de participants 
i als temes proposats. La festa va començar passades les 10 del matí seguint 
l’ordre del dia i parlant de diferents punts d’interès pel GOC. Primerament es 
va parlar de la recent incorporació de nous membres a la Junta Directiva com 
Xavier Alamany, encarregat de la confecció del butlletí del GOC, Guillem Baga-
ria, gestor d’Ornitho i preparació de cursos del GOC, i David Vilasís, encarregat 
de temes de nomenclatura i determinació d’orquídies. 

A continuació es va parlar de la resposta a la carta del la Sra. Mijo sol·licitant 
al GOC que s’adherís a la demanda de protecció de Cypripedium calceolus a la 
Catalunya Nord. El GOC com a tal s’adherirà a aquesta petició i demanarà a 
la ICHN que també ho faci. Seguidament es va parlar de donar resposta a la 
petició de col·laboració amb la Secció de Conservació de la Flora de la Genera-
litat de Catalunya. Es va acordar començar la col·laboració amb dues espècies: 

Activitats
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Lluís Salvador presentant 
les seves observacions 
d’orquídies a l’illa de Rodes 
(Grècia) ƒ Jordi Vila

David Vilasís presentant 
espècies litiginoses ƒ Jordi Prat

Ophrys bilunulata i Serapias perez-chiscanoi seguint la metodologia que dictamini 
la Generalitat. Després és va parlar de l’Exposició Fotogràfica Col·lectiva del 
GOC. De cara al proper any hi ha 2 exposicions ja lligades, el mes de maig a 
L’Estany (Moianès) i el juny a Cabrils (Maresme). També es va parlar d’expo-
sar-la els mesos de març o abril a l’Anoia. Seguidament, Pere Espinet va par-
lar sobre diferents temes on ell fa el seguiment com l’estat del projecte de les 
orquídies del Catllaràs, el Pla d’Arenes a Sant Hilari Sacalm —amb el seguiment 
de les poblacions d’Anacamptis laxiflora i Dactylorhiza majalis —, el seguiment de 
la població d’Epipogium aphyllum a Sant Marçal (Montseny), la protecció de les 
poblacions de Dactylorhiza incarnata i Ophrys apifera al Salt de Sallent de Sant 
Privat d’en Bas (Garrotxa), la protecció de D. insularis a Taradell (Osona) i el 
seguiment de la protecció de D. majalis a Santa Fe (Montseny).

En un segon bloc es van fer les presentacions dels membres del GOC. Va 
començar Lluís Salvador explicant el funcionament del nou lloc web del GOC i 
la ingent feinada que ha comportat posar-la en marxa i tot el que queda per fer. 
A continuació, el mateix Lluís va presentar imatges d’orquídies del seu viatge 
per les illes gregues de Rodes i Creta. Seguidament, Xavi Sanjuan va fer una 
entretinguda i interessant presentació-quiz sobre diferents híbrids (uns 40) en 
la qual els assistents havien d’endevinar quins eren els seus parentals. 

A continuació, Xavier Alamany va presentar el que serà el nou butlletí del 
GOC en el que hi haurà una reestructuració de disseny i continguts respec-
te als anteriors butlletins. Seguidament, David Vilasís va fer una presentació 
amb fotografies d’orquídies que caldria determinar-ne exactament l’espècie, 
o sigui, d’espècies dubtoses. Després d’aquesta presentació, es va procedir a 
fer el dinar de germanor en el qual tots els assistents van aportar abundosos i 
variats plats i en el qual no hi va faltar la gana.

Per últim, després de dinar, Guillem Bagaria va presentar les estadístiques 
més recents d’Ornitho i entre tots els assistents es van fer propostes de com 
millorar els mètodes de registre de dades i les validacions. Per acabar, Jordi 
Prat, va fer una presentació sobre la incorporació i l’ús de claus dicotòmiques 
per determinar orquídies. Com exemple, va posar una clau d’Epipactis. La festa 
va finalitzar al voltant de les 17 hores.
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10 Març · Abril 2022

Les orquídies de les Garrigues

Reportatge

S’apropa el bon temps, s’apropa la 
primavera, i amb el canvi d’esta-
ció arriba la florida de bona part de 

les plantes i els arbres del nostre entorn. 
Les últimes setmanes hem pogut con-
templar les flors dels ametllers i, d’aquí 
a ben poc, arribarà la florida dels fruiters.
Hi ha, però, un conjunt de petites plantes 
que any rere any apareixen als camps de 
les Garrigues i a les quals prestem poca 
o cap atenció. No és que siguin difícils
de veure, són part dels nostres termes
i la forma de la flor acostuma a ser es-
pectacular. El problema, més aviat, és
que les desconeixem. No tenim la vista
entrenada i molt sovint passen desaper-
cebudes: estem parlant de les orquídies.

Una planta sense usos socials
La base de dades del Banc de Biodiver-
sitat de Catalunya, que s’encarrega de 
recollir informació sobre tota la natura 
existent al nostre país, indica que a les 
Garrigues i les Garrigues Històriques hi 
ha fins a 31 espècies d’orquídies. Als Paï-
sos Catalans (Catalunya, el País Valencià 
i les Illes Balears) se n’han comptat en-
torn d’un centenar. Per tant, el nombre 
d’aquestes plantes que podem trobar a 
casa nostra és molt important, encara 
que sovint no les identifiquem. 

Flor de primavera. Les orquídies són la família més gran de plantes que existeix. Es calcula que n’hi ha més de 25.000 al món. Més enllà de les orquídies tropicals o les que es po-den comprar a les floristeries, als camps de les Garrigues se’n pot ar-ribar a trobar fins a 31 tipus. Tot i que tenen flors amb una forma especta-cular, la seva mida reduïda fa que no es coneguin gaire i que molta gent en passi de llarg. Us animem a sortir a buscar-les i fotografiar-les! Sobretot, no les talleu, són flors delicades i in-diquen que la terra és bona.

0 El pètal central de la flor, anomenat label, és el que pren les formes més diverses per atreure els insectes que l’han de pol·linitzar . FOTO: Marta Franch Sas

La doctora en Biologia Airy Gras, que és 
d’Arbeca, assenyala un dels principals 
motius pels quals no les coneixem gaire: 
al llarg de la tradició popular a les Garri-
gues i als Països Catalans, les orquídies 
silvestres no han tingut cap ús social. A 
diferència de les plantes que han servit 
per a tractaments medicinals, o per cui-
nar, aquestes han florit i s’han marcit als 
camps. Quan ho preguntava a persones 
dels pobles, només li deien: “Són molt 
boniques” o “aquest any n’hi ha més”.

Una planta bonica i mentidera
Les orquídies de l’àrea mediterrània, com 
les de les Garrigues, tenen un seguit de 
peculiaritats. Xavier Sanjuan i Pere Ser-
ret, del Grup Orquidològic de Catalunya, 
que es dedica a estudiar-les, destaquen 
que són geòfites, que vol dir que passen 
l’hivern sota terra, gràcies al fet de tenir 
una estructura com la dels tubercles. Per 
entendre’ns, com una patata, una ceba 
o un nap. Quan arriba el bon temps creix
la tija, les fulles planes i la flor, i quan
es marceix torna a desaparèixer, fins a
no ser visible. Això fa que, allí on un any
s’han vist orquídies, el més probable és
que en tornin a aparèixer el proper.
Un altre tret és que són “especialistes a
enganyar”. Han agafat unes formes, uns
colors, unes textures i, fins i tot, unes
olors que atreuen els insectes perquè les
pol·linitzin. Criden l’atenció de les abelles
perquè s’hi apropin i hi deixin el pol·len i
així fan noves llavors. Una de les que ho fa
millor és l’anomenada orquídia abellera.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xavier Franch Sas 
somcanalla@somgarrigues.cat

Les orquídies passen 
l’hivern sota terra, 
com un tubercle.
Com una patata, una 
ceba o un nap

Altres activitats
Entrevista per a Som Garrigues Text de Xavi Sanjuan

Conferència al Monogràfic Marimurtra Text de Lluís Salvador

Xerrada i sortida amb Aula i Natura Text de Sergi Torné

El 8 de febrer de 2022, Xavier Franch, periodista del diari local Som Garrigues, 
va contactar amb mi per fer un article divulgatiu sobre les orquídies de la 
comarca per publicar-lo a Som Canalla, suplement elaborat per ell en col·labo-
ració amb les escoles de les Garrigues. Demanava una entrevista per recollir 
la nostra veu i coneixements per apropar aquestes plantes als més petits. Vam 
quedar el dia 22 al vespre, també amb Pere Espinet. 

Va ser una xerrada llarga (impossible que el Pere i jo parlem poc sobre el 
tema, he, he, he...) amena i molt productiva. El cabal de notes que va agafar va 
ser tal que va dir que segurament, a més del suplement infantil, faria un article 
també pel diari. En Pere li va entregar un buidat de les cites d’ornitho.cat regis-
trades a les Garrigues (amb prou feines 80!) i una presentació divulgativa per 
aclarir dubtes. Segons ens comentava Franch, l’interès a fer l’article neix de la 
descoberta d’algunes espècies que ha fet amb naturalistes de la zona. 

Va demanar informació sobre el GOC, com fer-se’n soci. Ens vam oferir per 
fer alguna sortida i/o xerrada i també la nostra col·laboració si la “massa críti-
ca” de naturalistes locals es decidia a impulsar un treball comarcal. 

M’hagués agradat revisar els articles abans de ser publicats: al Pere l’ano-
menen Serret i no Espinet (!) i per altres detalls. Tot i així, és una cosa positiva!

L’ACAO, Associació Catalana d’Amics de les Orquídies de Barcelona em va oferir, 
com a soci molt antic que soc, fer una petita xerrada de 30 minuts sobre orquí-
dies autòctones dins d’una jornada dedicada a les orquídies en un sentit ampli. 
Això va ser el 15 d’octubre de 2022 al Jardí botànic Marimurtra, a Blanes.

El Monogràfic va anar molt bé: entre 40 o 50 persones d’assistència i molt ben 
organitzat per part del Jardí botànic i l’ACAO. 

Aula i Natura és una entitat que du l’Abel Julien. Es dedica a cursos i sortides 
naturalistes, especialment d’ocells. El 30 d’abril de 2022 vaig organitzar-hi una 
introducció a les orquídies amb una xerrada d’una hora a Castellterçol i una 
sortida per anar a trobar-ne a la vora de Moià. Però va ser molt accidentada, ja 
que començàvem amb força sequera i moltes de les floracions que esperava no 
van arribar a sortir. A més, el dia que vam sortir ens va enganxar el temporal de 
ple i i vam quedar ben xops per veure quatre cosetes poc crescudes.

Reportatge
MEDI NATURAL

Orquídies de secà: un tresor desconegut
Flor de primavera. Les Garrigues 
i les Garrigues històriques tenen 
31 espècies diferents d’orquídies, 
del centenar que es poden trobar 
als Països Catalans. A diferència de 
les tropicals i les de floristeria, es 
tracta de plantes silvestres molt més 
discretes, però molt espectaculars 
per les formes que les seves flors 
aconsegueixen. La primavera, que 
ja s’apropa, és una excusa i una 
invitació per descobrir-les i gaudir 
del patrimoni natural de la comarca.  

  El pètal central de la 
flor, anomenat label, és 
el que pren les formes 
més diverses per 
atreure els insectes 
que l’han de po�  initzar.  
A la imatge una ‘ophrys 
speculum’, coneguda 
popularment com a 
abellera de mirall. La 
seva forma, aroma i 
textura recorda una 
abella femella, per 
atreure els mascles.
FOTO: Marta Franch Sas

  L’app Ornitho que 
fan servir els membres 
del Grup Orquidològic 
de Catalunya (GOC) 
permet fer fotografies 
a les plantes i 
registrar-les, per 
facilitar-ne l’estudi. A 
les Garrigues, l’app té 
introduides 12 espècies 
o subespècies, lluny de 
les 31 existents.  
A la imatge, una 
‘ophrys forestieri’. 
FOTO: Marta Franch Sas

  La diversitat és una 
de les característiques 
d’aquestes plantes. 
Les formes de les 
flors són sorprenents 
i permeten fer volar 
la imaginació. De 
l’abellera a la ‘ophrys 
passionis’ d’aquesta 
imatge, en què cada 
pètal ens pot recordar 
una figura amb faldilla. 
Per això en anglès en 
diuen ‘Lady orchid’ .
FOTO: Marta Franch Sas

Les orquídies són la família de plantes 
més gran del món. Es calcula que n’hi 
ha 25.000 espècies, i uns 750 gèneres.  
La base de dades del Banc de Biodiversi-
tat de Catalunya estableix que als Països 
Catalans se’n poden trobar un centenar 
d’espècies. Aquí, a les Garrigues i les 
Garrigues històriques, n’hi ha 31, gairebé 
un terç. I, malgrat la singularitat de les 
seves fl ors, les desconeixem. 
La doctora en biologia Airy Gras asse-
nyala un dels principals motius pels 
quals passa: les orquídies no han tingut 
cap ús social. A diferència de les plantes 
que han servit amb fi nalitats medicinals, 
o per cuinar, o per altres usos, aquestes 
han fl orit i s’han marcit als camps.  

Una planta delicada i mentidera
El Grup Orquidològic de Catalunya 
(GOC) reuneix persones d’orígens i for-
mació diversa amb passió per les orquí-
dies i des del 2016 està vinculat a la Insti-
tució Catalana d’Història Natural (ICHN). 
Xavier Sanjuan, biòleg en un laboratori, 
i Pere Serret, comptable jubilat, en for-
men part, i detallen alguns trets clau de 
les orquídies garriguenques.  
Primer de tot, les orquídies de l’entorn 
mediterrani i europeu, a diferència de 

les tropicals, són geòfi tes, és a dir, pas-
sen l’hivern sota terra, gràcies a l’estruc-
tura tuberosa, com la patata o la ceba. 
Quan s’apropa el bon temps creix la tija, 
les fulles planes i la fl or, i quan es mar-
ceix torna a desaparèixer sota terra. Per 
això, allí on un any s’han vist orquídies, 
el més probable és que n’hi torni a haver.
Un altre tret, en paraules de Sanjuan, és 
que són “especialistes a enganyar”. Els 
pètals, i especialment el label, el central, 
han agafat formes, colors, textures i, fi ns 

i tot, olors que atreuen els insectes per-
què les po¡  initzin. Un dels casos més 
singulars és el de les orquídies conegu-
des popularment com a abelleres. Cri-
den l’atenció de les abelles mascle, que 
les confonen amb femelles, i les intenten 
copular. En fer-ho, hi deixen el po¡  en i 
permeten que germinin noves llavors. 
Sanjuan i Serret també apunten que les 
orquídies són indicadores de “la bona 
qualitat de la terra”. Si n’hi ha, aquesta 
té nutrients i un bon equilibri. Tot i això, 
també les descriuen com a males com-
petidores. Són delicades i això fa que da-

vant d’altra fl ora, si no hi ha una certa 
gestió de la biodiversitat,  es poden veure 
apartades fàcilment. 
Per acabar, assenyalen que aquestes 
plantes són bones aliades d’alguns fongs. 
Les seves llavors són molt i molt petites 
i no tenen reserves, per la qual cosa els 
necessiten per germinar. Per això, Ser-
ret diu que “un bosc amb bolets durant la 
tardor, a la primavera, tindrà orquídies”. 

Una planta per descobrir
Pere Serret, del Grup Orquidològic de 
Catalunya, considera que “a Catalunya 
encara són molt desconegudes, les or-
quídies. No s’ha explorat prou”. Airy 
Gras ho confi rma, i explica que “n’hi 
ha moltes, però no hi parem atenció”.
Marisa Martí, fl orista veïna de Castell-
dans, n’ha vist força els últims dos anys. 
Sortint a caminar quan el confi nament 
més estricte es va acabar “les vaig des-
cobrir per casualitat”, explica. Les ha fo-
tografi at i gaudit, i cada cop en sap més. 
Ara bé, pateix per la sequera, que pot fer 
que enguany “no en surtin tantes”.  
Les persones amb qui hem parlat per 
aquest reportatge coincideixen que és 
important mirar més els camps per 
trobar-hi orquídies, i que és bàsic no 
arrencar-les. Els membres del GOC uti-
litzen l’app Ornitho per registrar-les. A 
les Garrigues hi ha 12 espècies fi txades, 
de les 31 existents. Ara que s’apropa la 
fl orida, conviden a tothom a sumar-s’hi.  

Les orquídies són indicadores 
de la bona qualitat de la terra, 
però al mateix temps són 
delicades i males competidores

Els pètals centrals de les 
orquídies han agafat formes, 
colors, textures i olors per 
atreure abelles i po�  initzar-se

Xavier Franch Sas
xavier@somgarrigues.cat

  @avutardageminis

18 SOMGARRIGUES  ·  del 4 al 17 de març de 2022

Activitats

Ophrys ×hermosillae  
(O. passionis × O. scolopax)  
a la vora de Moià  

ƒ Sergi Torné
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Viatges

Rodes i Creta
Mai tant lluny en solitari

El viatge a Rodes va començar entorpit per la covid. Es va declarar la pandèmia 
i, com a conseqüència, les anulacions de bitllets d’avió, etc. Un calvari que no 
desitjo a ningú. Després, vaig decidir ampliar el viatge a Creta. Com sempre, he 
rebut informació precisa d’amics que ja han estat en aquests indrets.

He treballat mesos per ampliar de llocs que ja tenia anotats. Internet està ple 
de pistes on trobar orquídies. També, en el gran arxiu d’articles d’investigació 
del nostre lloc web ophrys.cat hi ha informació puntual d’espècies i llocs. A més, 
també he visitat indrets que no tenia cap informació. Mentre conduïa, em van 
semblar que tenien prou potencial per passejar i fer algun descobriment nou.

Les orquídies d’aquests indrets són espectaculars. Són llocs no gaire mani-
pulats per l’home i la natura fa la seva evolució particular entre plantes i pol-
linitzadors. Ofereix una diversitat desconeguda pel visitant que, com jo, pren 
un primer contacte amb un coneixement molt baix de les diferents espècies.

Com a eines bàsiques, cal portar una bona guia d’orquídies de Grècia, prepa-
ració prèvia dels llocs a visitar, GPS i càmera fotogràfica. Una cosa important és 
coordinar l’hora de càmera amb l’hora del país. El canvi et dona un avantatge: 
el GPS registra l’itinerari en forma de track i també l’hora, igual que qualsevol 
imatge que prens. Si oblides fer un waypoint d’una espècie o grup de plantes 
concret, entre el GPS i la càmera pots situar els llocs de la imatge presa.

Les dates van ser del 21 de març al 5 d’abril de 2022 per a l’illa de Rodes i des-
prés Creta fins al 18 d’abril. A l’aterrar a Atenes, des de la finestra de l’avió vaig 
observar, en els parterres entre les seves pistes d’aterratge, molts peus d’Hi-
mantoglossum, un bon senyal pel viatge. Aquestes dates m’han permès conèixer 
una part important de la gran diversitat d’orquídies de les dues illes. Encara en 
queden moltes de noves per conèixer, però en altres dates més tardanes. 

Rodes
A Rodes vaig estar a la platja de Lardos, als Mandorla Apartaments, lloc bas-

tant cèntric geogràficament. Em va permetre fer cada dia desplaçaments no 
gaire llargs per optimitzar temps i combustible (a més de 2 euros el litre aquells 
dies). Quedava fora del nucli urbà i pels queviures havia de fer 4 km, ja que el 
lloc era turístic però estava gairebé tot tancat.

Del 21 de març al  
18 d’abril de 2022 
Text i fotos de Lluís Salvador

Kattavia, Rodes

Per a la identificació 
de les orquídies he 
utilitzat l’Atlas of the 
Greek Orchids, volums I 
i II, 1a edició, 2017 de 
Zissis Antonopoulos i 
Spyros Tsiftsis.
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El retard en la sortida de Barcelona, per part d’Aegean Airlines, em va fer 
perdre l’enllaç d’Atenes a Rodes. Vaig arribar a l’apartament a mitjanit amb un 
taxi. El dia següent, vaig haver d’agafar un altre taxi fins a l’oficina de lloguer de 
cotxes. Aquell mateix matí del 22 de març, vaig gaudir amb les primeres espè-
cies noves als meus ulls i la meva càmera. 

En algun lloc, es veia gent cercant orquídies amb un guia. Per atzar, vaig 
coincidir amb una persona que ja havia estat a l’illa i coneixia més que jo les 
espècies. Això semblava en un primer moment, però ignorava on veure cer-
tes espècies del grup Ophrys omegaifera, que no coneixia. Tot plegat una mica 
estrany. El vaig informar d’allò que jo coneixia de pocs dies. Però ell no anava 
preparat per localitzar els llocs ja que no portava GPS ni cap telèfon.

Les dates no van ser escollides a l’atzar ja que volia conèixer concretament les 
espècies del grup O. omegaifera. I més coses, clar. Aquest grup està ben repre-
sentat a Rodes. La seva fenologia va decidir les dates de tot el viatge.

Aquí teniu una llista de les espècies que he pogut gaudir en aquesta illa (vegeu 
fotografies a les pàgines 60 a 62):

Anacamptis collina
Anacamptis collina var. chlorantha
Anacamptis papilionacea subsp. aegaea
Anacamptis papilionacea subsp. aegaea 

var. chlorantha
Anacamptis pyramidalis
Neotinea lactea
Ophrys calypsus
Ophrys calypsus var. pseudoapulica
Ophrys calypsus var. scolopaxoides
Ophrys cretica
Ophrys cretica subsp. beloniae
Ophrys cretica subsp. bicornuta
Ophrys dodekanensis
Ophrys ferrum-equinum
Ophrys fusca subsp. attaviria
Ophrys fusca subsp. blitopertha
Ophrys fusca subsp. cinereophila
Ophrys fusca subsp. cinereophila var. 

chloranha
Ophrys fusca subsp. eptapigiensis
Ophrys fusca subp. lindia
Ophrys fusca subp. parvula
Ophrys halia
Ophrys heldreichii
Ophrys heldreichii subsp. polyxo

Ophrys iricolor
Ophrys lucis
Ophrys lutea subsp. phryganae
Ophrys mammosa subsp. mammosa
Ophrys mammosa subsp. ciliciana
Ophrys oestrifera subsp. cornutula
Ophrys omegaifera subsp. apollonae
Ophrys omegaifera subsp. basilissa
Ophrys omegaifera subsp. omegaifera
Ophrys omegaifera subsp. sitiaca
Ophrys oreas
Ophrys pelinaea
Ophrys regis-ferdinandii
Ophrys reinholdii
Ophrys saliarisii
Ophrys speculum subsp. orientalis 
Ophrys tenthredinifera subsp. 

tenthredinifera
Ophrys tenthredinifera subsp. leochroma
Ophrys umbilicata
Orchis anatolica, 
Orchis anatolica f. alba, 
Orchis italica
Serapias bergonii
Serapias orientalis subsp. orientalis
Serapias orientalis subsp. carica

Híbrids: 
Ophrys ×buttleri (Ophrys regis-ferdinandii × O. speculum subsp. orientalis) 
Ophrys lucis × O. reinholdii

Altres plantes:
Anemone sp. 
Cyclamen rhodium
Fritillaria rhodia

Iris unguicularis 
Mandragora autumnalis
Narcissus sp.

Paeonia clusii

Viatges

Ophrys lutea subsp. lutea
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Creta
Creta és una illa molt gran comparada amb Rodes. Agafo un avió a l’aeroport 

internacional de Rodes Diàgores. Una hora aproximadament de vol i arribo a 
Heraklion a la tarda, una ciutat gran. Un cop tinc el cotxe, em perdo una mica 
per aquesta ciutat fins que agafo la ruta correcta.

Tinc un apartament al poble d’Agioi Deka, del 5 al 11 d’abril, per fer localit-
zacions a la zona i també a l’oest, fins al poble de Spili. No vaig arribar a l’al-
tra punta de l’illa perquè no en tenia dades. Vaig veure grups de gent amb un 
guia. Vaig coincidir amb ells veient flora diversa en indrets molt populars per a 
orquidòlegs, on hi han moltes cites d’orquídies. Aquests dies vaig veure:

Des d’Agioi Deka
(Vegeu fotografies a les pàgines 63 i 64)
Anacamptis collina
Anacamptis papilionacea subsp. aegaea
Anacamptis papilionacea subsp. alibertis
Anacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalis var. nivea
Himantoglossum robertianum
Himantoglossum robertianum var. 

chlorantha
Neotinea lactea
Ophrys bombyliflora
Ophrys cretica subsp. cretica
Ophrys cretica subsp. ariadnae
Ophrys doerfleri 1
Ophrys fusca subsp. cinereophila
Ophrys fusca subsp. creberrima
Ophrys heldreichii
Ophrys holoserica subsp. episcopalis
Ophrys iricolor

Ophrys lutea subsp. lutea
Ophrys lutea subsp. sicula
Ophrys mammosa subsp. mammosa
Ophrys omegaifera subsp. omegaifera
Ophrys sphegodes subsp. cretensis
Ophrys sphegodes subsp. gortynia
Ophrys sphegodes subsp. grammica
Ophrys spruneri subsp. spruneri
Ophrys spruneri subsp. grigoriana
Ophrys tenthredinifera-dimidiata 2
Ophrys tenthredinifera subsp. dictynnae 3
Ophrys tenthredinifera subsp. leochroma
Orchis anthropophora
Orchis italica
Orchis pauciflora
Orchis quadripunctata
Serapias bergonii
Serapias orientalis subsp. orientalis

1. Ophrys doerfleri, té caràcters 
d’Ophrys spruneri però amb 
el temps s’han acceptat els 
estudis del professor H. 
Fleischmann defensant que 
a Creta aquesta orquídia 
és una espècie apart, per 
la semblança a Ophrys 
mammosa. En un primer 
moment, l’he vist com a 
O. mammosa. Però després 
de llegir la descripció i la 
fenologia que té aquest 
tàxon correspon a aquest 
exemplar fotografiat a la 
zona de Matala. Per altre 
costat, aquesta espècie és 
també anomenada com 
a Ophrys mammosa subsp. 

falsomammosa (sinònim 
d’Ophrys doerfleri).

2 i 3. Sobre el grup Ophrys 
tenthredinifera a Creta:

2.  “dimidiata”, nom 
complementari a Ophrys 
tenthredinifera-dimidiata, 
anomenat pel professor Hans 
F. Paulus pel pol·linitzador 
específic Eucera dimidiata 
(vegeu QR al costat).

3. A Creta es veuen tres 
tàxons d’aquest grup: 
O. tenthredinifera subsp. 
tenthredinifera, O. tenthre-
dinifera-dimidiata i  

O. tenthredinifera subsp. 
dictynnae que atrau l’abella 
Eucera albofasciata i també 
Eucera nigrilabris subsp. 
rufitarsis. Orquídia descrita 
per Delforge, en podeu veure 
el pol·linitzador a la figura 9 
de l’article de Hirth, M & H.F. 
Paulus del 2016 (vegeu el 
QR al costat). Aquest darrer 
tàxon té una floració precoç, 
apart de les característiques 
morfològiques una mica 
diferents dels altres tàxons 
del mateix grup, i sense 
comptar amb la part 
sensitiva de les feromones 
que poden emetre 
cadascuna.

Notes:

 Ophrys doerfleri

Sobre Eucera dimidiata

Sobre Eucera albofasciata
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Sobre el grup Ophrys sphegodes, a Grècia hi ha 10 espècies i una varietat en la 
guia que he utilitzat. D’aquestes, a Creta hi ha tres espècies: Ophrys cretensis, 
Ophrys gortynia i Ophrys grammica. 

En quant al tàxon Ophrys spruneri subsp. grigoriana, el nom de la subespècie 
l’agafa de la població de Grigoria, podem diferenciar-la en el camp per tenir una 
mida del label molt gros en comparació amb Ophrys spruneri subsp. spruneri, i 
podem localitzar-la pels voltants d’aquesta població.

Des de Myrtos
El segon lloc per dormir de Creta era a prop de Myrtos. Des d’Agioi Deka hi 

ha uns 85 km. És un lloc bastant aïllat geográficament, on només hi havia una 
construcció, un hotel amb apartaments enfront de la platja anomenat Sarikam-
pos Beach, a uns 20 km de Leràpetra. 

Aquesta estada em va permetre visitar l’est de l’illa. Aquesta zona té pobles 
amb molt pocs habitants, alguns mig abandonats, amb pocs o cap servei de 
restauració. Per zones de muntanya, calia portar alguna cosa per menjar, apart 
d’aigua. Les carreteres són estretes i moltes en un estat d’asfalt molt dolent. En 
certs llocs de muntanya, on la cartografia et deia que havia una carretera entre 
dos pobles, la realitat era una pista de terra. Molts llocs on vaig fer recerca eren 
inabastables per la seva extensió. Per revisitar en diferentes dates. Creta és per 
estar-s’hi més d’un mes, per fer-se’n una idea des del punt de vista florístic. La 
part turística no la vaig fer degut al meu interès principal.

Un breu resum del que ha donat aquest petit tast d’aquesta zona (vegeu foto-
grafies a les pàgines 63 i 64):

Anacamptis collina
Anacamptis papilionacea subsp. aegaea
Anacamptis papilionacea subsp. aegaea 

var. nivea
Himantoglossum robertianum
Neotinea maculata

Ophrys cretica
Ophrys cretica subsp. ariadnae
Ophrys cretica subsp. bicornuta
Ophrys fusca subsp. creberrima
Ophrys fusca subsp. cressa
Ophrys heldreichii

Viatges

Florida d’Orchis italica a Creta

Orchis ×sezikiana

Híbrids:
Anacamptis boryi? ×O. quadripunctata (morfològicament sembla aquesta combi-

nació i per les dates de floració). Una altra opció: Orchis anatolica × O. quadri-
punctata = Orchis ×sezikiana). Aquesta nomenclatura no està gaire resolta ja 
que a les hibridacions entre aquestes quatre espècies –O. anatolica, O. quadri-
punctata, O. sitiaca i O. troodi de Xipre– s’aplica aquest nom: Orchis ×sezikiana 
(vegeu el QR al costat).

Ophrys bombyliflora × O. tenthredinifera = Ophrys ×sommieri
Ophrys cretica × O. mammosa
Híbrid d’Ophrys no determinat. Una possibilitat, com a teoria: = Ophrys mam-

mosa × O. spruneri
Orchis pauciflora × O. quadripunctata (petita influència de color amb O. pauciflo-

ra), la forma és típica d’O. quadripunctata.

Altres plantes: 
Anemone hortensis 

heldreichii
Anemone coronaria
Cistus creticus
Cytinus hypocistis
Dracunculus vulgaris

Ebenus cretica
Ferula communis
Gladiolus italicus
Hermodactylus tuberosus
Iris planifolia
Linaria pelisseriana?

Lupinus angustifolius
Romulea bulbocodium
Rumex vesicarius
Tragopogon sinuatus
Tulipa bakeri
Tulipa cretica o saxatilis

Sobre Orchis ×sezikiana
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Ophrys holoserica subsp. episcopalis
Ophrys iricolor
Ophrys kedra
Ophrys lutea subsp. lutea
Ophrys omegaifera subsp. fleischmannii
Ophrys omegaifera subsp. omegaifera
Ophrys pallidula
Ophrys sphegodes subsp. cretensis
Ophrys sphegodes subsp. gortynia
Ophrys sphegodes subsp. grammica

Ophrys tenthredinifera subsp. leochroma
Ophrys tenthredinifera subsp. tenthre-

dinifera
Orchis anatolica
Orchis anatolica var. nivea
Orchis italica
Orchis pauciflora
Orchis quadripunctata
Serapias bergonii
Serapias orientalis subsp. orientalis

Híbrids:
Orchis pauciflora × O. quadripunctata (3 individus) = Orchis ×sezikiana

Altres plantes:

Ophrys pallidula

Stayrochori-Oreino, Creta

Asphodeline lutea
Cyclamen rhodium

Fritillaria messanensis 
ssp. sphaciotica

Valeriana sp.

Finalment, del 18 al 19 d’abril vaig dormir a l’Hotel Sofia, a Heraklion, al costat 
de l’aeroport i aprofitant per visitar la ciutat ja que l’avió sortia de matinada. El 
dia 19, vol fins a Atenes on la tornada va finalitzar a Barcelona a mig matí. 

En resum, una aventura i una, i molt agradable,s experiència en solitari. L’al-
ternativa de viatjar en grup és diferent, per diferents raons. El grup és difícil de 
coordinar i representa unificar criteris, pactar dates i una diversitat d’interes-
sos que cadascú defensa personalment. En el meu cas no he tingut cap lligam 
de cap classe aquesta vegada. He gaudit molt en solitari. Sempre m’ha agradat 
compartir amb altres persones aquestes experiències per conèixer espècies 
d’orquídies noves. El darrer dia de recerca vaig coincidir amb Antonis Aliber-
tis, naturalista amb algunes publicacions de flora de Creta, que em va indicar 
una de les espècies per veure: Ophrys pallidula.

L’experiència adquirida d’altres sortides no ha sigut en va, ja que m’ha per-
mès organitzar amb molt de temps tots els llocs a visitar i amb molta il·lusió. 
Els resultats a nivell orquidològic, i fotogràfic, estan a la vista. Finalment, vull 
donar les gràcies a la meva dona per animar-me a fer aquest viatge i que apro-
fités aquesta oportunitat fora de casa sense cap barrera de temps.
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Ophrys fusca subsp. attaviria Ophrys blitopertha Ophrys fusca subsp. 
cinereophila

Ophrys fusca subsp. 
cinereophila var. chlorantha

Ophrys fusca subsp. 
eptapigiensis

Ophrys cretica Ophrys cretica subsp. beloniae Ophrys cretica subsp. bicornuta Ophrys ferrum-equinum

Ophrys calypsus Ophrys calypsus var. 
pseudoapulica

Ophrys calypsus var. 
scolopaxoides

Ophrys dodekanensis

Ophrys fusca subsp. lindia Ophrys fusca subsp. parvula Ophrys halia

— Rodes

Viatges
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Ophrys omegaifera subsp. 
apollonae

Ophrys omegaifera subsp. 
basilissa

Ophrys omegaifera subsp. 
omegaifera

Ophrys omegaifera subsp. 
sitiaca

Ophrys oreas

Ophrys lutea subsp. phryganae Ophrys mammosa subsp. 
mammosa

Ophrys mammosa subsp. 
ciliciana

Ophrys oestrifera subsp. 
cornutula

Ophrys heldreichii Ophrys heldreichii subsp. 
polyxo

Ophrys iricolor Ophrys lucis

Ophrys pelinaea Ophrys regis-ferdinandii Ophrys regis-ferdinandii
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Anacamptis papilionacea subsp. aegaea Orchis anatolica Orchis anatolica f. albiflora

Orchis italica Serapias bergonii Serapias orientalis subsp. 
orientalis

Serapias orientalis subsp. 
carica

Ophrys tenthredinifera subsp. 
tenthredinifera

Ophrys tenthredinifera subsp. 
leochroma

Ophrys ×buttleri =O. regis-ferdinan- 
dii ×O. speculum subsp. orientalis

Ophrys lucis × O. reinholdii

Ophrys reinholdii Ophrys saliarisii Ophrys speculum subsp. 
orientalis

Ophrys umbilicata

Viatges
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Ophrys holoserica subsp. 
episcopalis

Ophrys sphegodes subsp.. 
grammica

Ophrys spruneri subsp. 
spruneri

Ophrys spruneri subsp. 
grigoriana

Ophrys cretica × O. mammosa Ophrys sp. (= Ophrys mammosa 
× O. spruneri?)

Ophrys tenthredinifera-
dimidiata

Ophrys tenthredinifera subsp. 
dictynnae

Ophrys bombyliflora × Ophrys tenthredinifera

Ophrys holoserica subsp. 
episcopalis

Ophrys lutea subsp. sicula Ophrys sphegodes subsp. 
cretensis

Ophrys sphegodes subsp. 
gortynia

Ophrys cretica subsp. ariadnae Ophrys fusca subsp. creberrima

— Creta: Agioi Deka
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Anacamptis boryi × Orchis 
quadripunctata

Orchis quadripunctataOrchis pauciflora Possible Orchis pauciflora  
× O. quadripunctata

Ophrys omegaifera subsp. 
fleischmannii

Ophrys kedra Ophrys fusca subsp. cressa

Himantoglossum robertianum 
var. chlorantha

Orchis anthropophora Oxythyrea cinctella sobre Orchis italica

Anacamptis papilionacea 
subsp. alibertis

Anacamptis pyramidalis var. 
nivea

— Creta: Agioi Deka

Viatges
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Entrevista a la sòcia Ursula Höpping

L’Ursula Hopping és una pionera de l’afició a les orquídies al nostre país. 
Vinguda des de Westfalia a Barcelona i assentada a Moià, va anar desco-
brint les orquídies pel seu compte fins a publicar un llibre, dels que més afi-
ció va crear entre nosaltres. Tenim l’honor de tenir-la de sòcia al GOC-ICHN.

Per a qui encara no et conegui: on vas nèixer i on et vas criar? Nací en 1942 
en Werl, en Westafalia. Westfalia es parte del land Nordrhein Westfalen. Allí 
viví hasta los 19 años. La ciudad grande más cercana es Dortmund. He vivido 
y trabajado desde 1972 hasta 2017 en Barcelona. Vine de Alemania por mi 
marido, bilbaíno, que había conocido ahí. La casa en Moià la tenemos desde 
1976, primero como casa de fin de semana y de vacaciones, y más tarde para 
vivir. Mi marido necesitaba un lugar tranquilo para trabajar y escribir. 

A què et vas dedicar professionalment? Estudié económicas, y algo de dere-
cho, hasta el doctorado. Antes de venir a España trabajé como profesora adjun-
ta en la Universidad de Münster. En Barcelona trabajé dos años en el Banco 
Urquijo y en el puerto de Barcelona, en ambos casos como asesora científica. 
Luego, de 1980 hasta 2017, en un centro de formación profesional de la Cámara 
de Comercio Alemana y en la sucursal de una universidad a distancia alemana. 
En estas instituciones, aparte de económicas, he dado clases de muchas cosas, 
normalmente en alemán. No por vocación o pasión, sino por las circunstan-
cias, he sido durante muchos años profesora de derecho de transporte.

Encara t’hi dediques d’alguna manera? No, desde 2017 ya no trabajo.

Què et porta a interessar-te per les orquídies silvestres del territori? 
Desde mi infancia me atrajo la biología, especialmente la botánica. Lo de las 
orquídeas es una larga historia. 

Las hierbas, los árboles, las flores, también las flores muy pequeñas, me gus-
tan desde que tengo memoria. No solo las plantas, en realidad, también mitos 

A cura de  
Xavier Alamany

Persones sòcies

L’Ursula a la seva casa de 
Moià, el juliol de 2020

Ursula Höpping
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e historias que se cuentan de ellas, nombres que se les dan... Siendo niña, con 
cinco o seis años y hablando un idioma alejados del latín, oía y veía palabras 
como Phlox, Reseda, Calendula o Scilla, palabras que me encantaron y que se 
quedaron en mi mente para siempre junto con las ganas de ver y conocer estas 
flores.  A veces, cuento una anécdota sin importancia sobre mi y las orquídeas.

Cuenta, cuenta... Cuando tenía ocho años, una maestra ya un poco mayor 
contaba en clase que ella, de niña, había encontrado una flor muy especial en 
un prado húmedo cerca de nuestra pequeña ciudad: una orquídea. Hoy pienso 
que habría sido una Orchis o una Dactylorhiza. Yo conocía aquel prado pantano-
so, el prado de Loh. Se encontraba en un paraje absolutamente prohibido para 
niñas pequeñas no acompañadas por un abuelo u otro adulto. En Werl había 
la segunda prisión más grande de Alemania. Si de vez en cuando se escapaba 
alguien, le buscaban primero en los alrededores del prado de Loh. A pesar de 
eso, yo iba. Iba en una bicicleta de adulto, sin alcanzar el sillín, con miedo a los 
asesinos escapados, escondidos, y con mala conciencia. Iba a buscar las orquí-
deas, muchas veces. No las encontré nunca. Quizás porque la maestra no había 
hablado de su fenología, de que florecían solamente en mayo. A pesar de que-
darme con el sueño de encontrar la orquídea, lo pasé muy bien en mis expedi-
ciones. Vi, por ejemplo, un carricero en su nido colgado entre tres cañas.

Treinta años más tarde, en una pradera seca del Moianès, vi una pequeña 
flor de color rosa, con curvas elegantes en su interior. Me arrodillé, miraba 
atentamente, pensaba y recordaba durante un buen rato una ilusión de mi 
infancia. Cuando me puse de pie, me quedé un momento sorprendida de no 
estar en la pradera de Loh. Creí haber encontrado la orquídea, por fin. Vi más 
ejemplares y un poco más tarde floreció otra especie delante de mi casa. Me 
compré mi primera guia de orquídeas: Die Orchideen Europas de Baumann y 
Künkele. Identifiqué mi primera orquídea como Orchis simia, la otra como 
Anacamptis pyramidalis. Así empecé, sin conocer a nadie experto, nadie que me 
hablara de las orquídeas de Catalunya. Con mi cámara y con mi libro encontré 
e identifiqué poco a poco, con gran inseguridad, 13 especies alrededor de mi 
casa de Moià, 13 especies sin coger el coche. 

Orchis simia a Vilarjoan, a la 
vora de Moià ƒ Xavier Alamany

Persones sòcies
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La primera guia que 
va utilitzar l’Ursula, 
del 1988

El llibre publicat per 
Höpping l’any 1996

Autodidacta, doncs! Cuando me atreví montar una exposición de fotos y dar 
una charla sobre orquídeas en Moià, se presentó un día Lluís Auroux en mi 
casa. Ingeniero industrial que vive en Sant Feliu de Codines, naturalista aficio-
nado, investigaba cuevas, barracas de viña y veía a veces flores que podían ser 
orquídeas. Nos hicimos amigos y durante unos años los sábados de primavera 
buscábamos orquídeas en el Moianès. Encontramos la treintena de especies 
sobre las que hemos escrito el pequeño libro les orquídies silvestres del moianès. 

El teu llibre és tot un referent iniciàtic. ¿Hagués estat molt diferent fer el 
llibre amb les eines actuals com ornitho.cat o els GPS? A mi coautor, Lluís 
Auroux, estas herramientas le hubieron encantado. Él hizo los pequeños 
mapas, con cuidado y rigor. 

En aquestes últimes èpoques, els botànics splitters s’han anat imposant. 
Què en penses? De las discusiones sobre si algún tipo de flor es especie o 
variante y de los híbridos versa buena parte de la conversación entre los ami-
gos de las orquídeas. Y es un tema interesante y bonito, pero trata más sobre 
costumbres y hábitos humanos que sobre la naturaleza de plantas. No son las 
orquídeas que forman especies o géneros: somos nosotros, los aficionados y 
los científicos que clasifican, dan nombres y etiquetas. Declarando una planta 
perteneciente a una especie o a un genero, aplicamos una regla, una defini-
ción, que hemos hecho nosotros mismos. “¿Es verdad que la catalaunica y la 
bertolinii son dos especies o no?” no es la cuestión correcta. Correcta sería: “¿La 
catalaunica y la bertolinii son dos especies según la definición biológica de Ernst 
Mayr, o no?”, o son una o dos especies según Leigh van Valen o según algún cri-
terio cuantitativo de diferencias genéticas. Me tomo estas cuestiones a la ligera.

Quizás uno o una de nuestros socios biólogos podría explicarnos un poco 
más sobre este tema. La historia de la definición de especie.

Com sents l’evolució que en la prospecció d’orquídies han portat els can-
vis culturals? La forma d’entendre i apreciar l’entorn natural, la ciència, 
l’excursionisme... Superficialmente lo siento claramente positivo. Hay más 
gente interesada en árboles, flores, ecosistemas... Como argumento para este 
optimismo podríamos mirar los libros vendidos sobre estos temas, las asocia-
ciones de amigos y artículos de la prensa general. 

Pero esto lo digo en tono coloquial sin ningún valor serio. Es un sentir vago. 
Por otro lado, escuchando la gente, todavía hay poca cultura o conocimien-
tos en plantas. La gente dice “mira el coche detrás del árbol” en vez de decir 
detrás del cedro, pino, o sauce llorón. Hasta en la literatura de ficción es así. 

Hi ha una degradació significativa de l’entorn natural al Moianès en les 
últimes dècades? Se nota que llueve menos y que están bajando los niveles 
de aguas subterráneos. La causa será no solo la falta de lluvia, también la 
extracción de agua para fines de las urbanizaciones. Hay menos humedad. 
Hay mucho menos cantidad de orquídeas de sombra y de sitios un poco 
húmedos. Luego, el pastoreo extensivo de vacas en los bosques y praderas es 
malo para la flora, no solamente para las orquídeas. Alrededor del pueblo, en 
las urbanizaciones, el ayuntamiento de Moià, siguiendo reglamentos europe-
os de protección de casas contra incendios, supongo, ha hecho talar muchas 
hectáreas de bosque. Una verdadera lástima para pájaros, flores e insectos. 

El 2005, l’embrió del que després va ser el GOC feia la seva festa de tardor 
a casa teva, visionant les diapositives dels associats. Sí, durante varios años 
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nos hemos encontrado en noviembre en mi casa para presentar diapositivas. 
Luego, creo que fue en 2005, al lado del proyector tuvimos un beamer prestado 
para fotos digitales. Jordi Vila manejando el aparato... Toda una aventura. 

A estos encuentros vinieron gente de la generación de orquidófilos catala-
nes más tempranos: Joaquim Ferrándiz con su mujer Pilar, Hilari Sanz...

A diferencia de hoy, vinieron también algunos aficionados de las orquídeas 
exóticas. Orquidófilos de banda ancha. De estos hoy queda solo Carme Vilarra-
sa. De nosotros, iban algunos a sus exposiciones. Recuerdo haber montado una 
vez un muro con fotos de las orquídeas europeas en el Hivernacle del parc de la 
Ciutadella de Barcelona, donde entonces montaban sus increíbles exposiciones. 

La teva connexió amb la filosofia segurament et dona una visió particular 
sobre la dedicació a les orquídies… No veo tanta filosofía en mi dedicación a 
las orquídeas. 

Nosotros, los homo sapiens, o los humanos (para no decir nosotros, los hom-
bres) somos curiosos de naturaleza. Nos interesa nuestro alrededor, nos inte-

El 2004, l’embrió del que una 
anys després serà el GOC, en 
una trobada de tardor a casa 
de l’Ursula per conversar i 
mirar fotos d’orquídies. 

Entre d’altres, Lluís Salvador, 
Christopher Witty i la seva 
filla, Isabel Casas, Jordi 
Vila, Joaquim Ferrándiz i 
la Pilar, Hilari Sanz, Carme 
Vilarrasa, Meritxell Maymó, 
Joan Romagosa, Josep Enric 
Arnold i Josep Espelt.  

ƒ Ursula Höpping

Un dels grups d’orquidòlegs 
amics de l’Ursula, amb Lluís 
Auroux, Joaquim Ferrándiz 
i la seva muller Pilar, Joan 
Romagosa, l’Ursula, Josep 
Maria Noguera i Carme 
Vilarrasa en una sortida a la 
serra del Cadí. ƒ Ursula Höpping

Persones sòcies
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L’Ursula fotografiant una 
florida de lliris de neu  

ƒ Xavier Alamany

resa el mundo. Si nuestra vida fuese mucho más larga, podríamos empezar a 
estudiar geología, astronomía y luego biología con la botánica y, dentro de la 
botánica, las orquídeas y luego zoología y luego antropología e historia, etc. 
Pero la vida es corta para esto. Un filósofo ha dicho: Ars longa, vita brevis. A la 
fuerza nos quedamos todos con unos mini trocitos del conocimiento. Y casua-
lidades y circunstancias desconocidas influyen en cuales de esos trocitos nos 
metemos más y en cuales menos. 

A mi me templa el corazón encontrarme con la primera Ophrys forestieri del 
año, o una O. sphegodes en el mismo lugar del año pasado. Son amigos, son 
aventuras. Me templa también el corazón jugar con mis fotos, hacer coleccio-
nes, álbumes. En esto veo la alegría, la satisfacción o el vicio del coleccionista. 
Las orquídeas tienen algunas cualidades que las hacen objetos idóneos de 
deseos de coleccionistas. Hay cantidad de especies para hacerlo bastante difí-
cil, pero no demasiado difícil para “tenerlas” todas. 

La pasión por las orquídeas se combina con este regalo de la técnica, la foto-
grafía. Fotografiarlas nos da el trofeo del cazador y nos permite la libertad del 
artista, elegir la imagen, crear, destacar y luego guardar y poseer.

Dicho aparte, otras familias de flores me gustan también, por ejemplo las 
Boraginaceae, y trato de fotografiar aves. Creo que todos los del GOC tenemos 
varios amores y curiosidades y miramos otras bellezas. 

No ens regalaràs amb una reedició actualitzada de les orquídies silvestres 
del moianès? Creo que no. Porque me parece que hay gente con ganas de 
hacerlo. Además, he pensado mucho sobre el sentido de las guias de orquíde-
as tan locales hoy en día. No sé, qué fin o función podría tener. Existen libros 
espléndidos con un ámbito geográfico más amplio, existen las fichas de Lluís 
Salvador en ophrys.cat. Lo mejor del libro serían las indicaciones actuales de 
los sitios, eso sí. 

I per acabar l’entrevista i la visita, se m’emporta a fer un volt pel terme a veure 
lliris de neu (Galanthus nivalis). A tocar d’un torrent, n’hi ha una estesa impres-
sionant, bellíssima, enmig d’un paisatge de ple hivern. “Las tengo fotografia-
das muchas veces, ya. Pero cada vez que las veo... no puedo evitar de hacerles 
algunas fotos más”.
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Fotografia de portada
Xavi Sanjuan

La pregunta impertinent

Nom complet 
Xavier Sanjuan Samarra 
Any d’incorporació al GOC 
2009 (soci fundador). 
Interessos en general 
Natura (botànica en particular), foto-
grafia, lectura, música. Ah, i bastant 
malalt de bàsquet!
Interessos dins del GOC 
Aconseguir que el GOC col·labori 
amb les autoritats pel coneixement i 
protecció de les orquídies i els seus 
hàbitats. També, col·laborar amb els 
grups de treball que duen a terme 
projectes d’atles comarcals. Ho he fet 
amb millor o menor intensitat amb 
gairebé tots els que s’han fet o es fan, 
i és una tasca molt engrescadora.

Població de residència 
Barcelona.
Zona d’exploració preferida 
Tinc un biaix gironí amb predilecció 
pel Prepirineu. També, escapar-me pel 
sud de França. El millor però és que 
em queden moltes zones per conèixer! 
Equip fotogràfic
Canon 50D amb objectius 100 i 180L 
macro. Trípode Manfrotto 190Pro 
amb ròtula Vanguard TBH100. 
Dedicació professional
Tècnic de microscòpia òptica avançada. 
La foto que et falta
Donaria el que fos per anar a Aus-
tràlia a retratar Caleana, Caladenia, 
Thelymitra, Calochilus i d’altres mera-
velles del país!!

Per què satures tant el color de les 
teves fotografies? On queda la idea 
del color real en la fotografia de 
natura?
El color real no existeix des del mo-
ment que depèn dels fotoreceptors 
de l’observador. Hi ha qui capta mi-
llor uns colors que altres, hi ha tam-
bé els diferents tipus de daltonisme... 
El color és una percepció subjectiva. 
Igual que un arbre agitat pel vent no 
fa soroll si no hi ha qui ho escolti. 

Però si obro el llibre de Claessens, 
[Orchidées d’Europe. Fleur et pollinisa-
tion] no diria que ell satura menys 
que jo! Hi ha alguna foto meva i no 
desentona amb la resta.

Crec que a l’hivern saturo més 
les fotos que la resta de l’any, per 
compensar la grisor. I des del confi-
nament del 2020, encara més. Però 
procuro no exagerar, això sí! És una 
qüestió estilística. M’agrada que les 
fotos siguin vives.

Portada
Epipogium aphyllum. Pirineu

Pàgina central 
Ophrys scolopax. Camp de 
Joffre, Rosselló

Contraportada 
Ophrys × heraultii (Ophrys 
speculum × O. tenthredinifera). 
Ribera d’Ebre

Pàgina a Flickr

Perfil a Instagram 

Xavi Sanjuan és la 
persona sòcia del GOC 
escollida per a il·lus-
trar la portada, pàgina 
central i contraporta-
da del present butlletí

Persones sòcies
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2021-2022
Noves persones sòcies

Nom complet 
Miquel Àngel Pérez-De-Gregorio 
Capella 
Interessos dins del GOC 
Soc micòleg, però també m’agrada 
la Natura en tots els seus aspectes, i 
sobretot, la fotografia. Els fongs i les 
orquídies estan íntimament lligats,  
i per això vaig decidir aprendre  
més i conèixer millor el món de  
les orquídies.
Població de residència 
Girona.

Zona d’exploració preferida 
Comarques gironines i properes. 
Dedicació professional
Fiscal de l’Audiència Provincial de 
Barcelona. 
Et trobem al grup de socis a Goo-
gle? O al de WhatsApp?
Sí, a tots dos.
I a internet?
www.grn.es/amjc 
www.facebook.com/miquelangel.pg

Nom complet 
Victoria Cascante Gomis 
Interessos dins del GOC 
Participar i col·laborar amb el grup 
d’Osona i en les activitats que orga-
nitzin. Trobar ajuda en la classifica-
ció de les espècies que vaig trobant.
Població de residència 
Barcelona.
Zona d’exploració preferida 
El Brull. 

Dedicació professional
Infermera jubilada. 
Et trobem al grup de socis a Google 
o al de WhatsApp?
WhatsApp.
I a internet?
No en tinc.

Nom complet 
Pep Solé Vilanova 
Interessos dins del GOC 
Aprofundir en el coneixement de les 
orquídies i seguir impulsant l’Atles 
d’Orquídies de l’Anoia.
Població de residència 
Igualada.
Zona d’exploració preferida 
Anoia. 

Dedicació professional
Empresari. 
Et trobem al grup de socis a Google 
o al de WhatsApp?
A tots dos llocs.
I a internet?
Twitter: @pepsoleV
Facebook:  https://www.facebook.
com/pep.sole.vilanova.

Persones sòcies

Els socis/es presentats 
aquí han acceptat 
voluntàriament sortir 
en la secció. El GOC vol 
respectar el dret a la 
privacitat.

Aquest 2022 ens hem 
quedat sense el saber 
i la companyia de 
Joan Romagosa i Paul 
Wilcox.

Els nostres més 
sincers condols.

Joan Romagosa ha estat present durant dècades 
en l’activitat botànica i orquidòfila que ha 
donat pas al naixement de l’AOC, Associació 
Orquidològica de Catalunya, que posteriorment 
es va integrar a la ICHN, Institució Catalana 
d’Història Natural, i va donar lloc al GOC-ICHN, 
Grup Orquidològic de Catalunya.

Tal com podeu veure a l’entrevista a la sòcia 
Ursula Höpper (vegeu pàg. 68), assistia sovint a les 
sortides i trobades del grup de científics i amants 
de les orquídies, pel que és recordat amb estima.

Paul Wilcox era un bon aficionat a les orquídies, 
relacionat amb El Figaró. Jordi Vila recorda que 
havia coincidit amb ell en alguna sortida de 
l’aleshores AOC al Figaró. Inclús van dinar plegats, 
juntament amb l’Enric Arnold i l’Amadeo Molina. 
Joaquim Reberté també va arribar a fer dos 
sortides personals amb ell. El recorda com una 
persona molt implicada, com poques, efectiva i 
constant en les accions.
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Com col·laborar?
Associar-se al GOC

Què és el GOC

Col·laboradors 
permanents del GOC:

La millor manera de començar a col·laborar 
amb el GOC és fer-se’n soci. 

Com inscriure’s
La inscripció al nostre grup de treball passa 
sempre primer per la inscripció a la Institució 
Catalana d’Història Natural, ICHN i demanar 
ser adscrit al grup de treball Grup Orquidolò-
gic de Catalunya, GOC.

ICHN:
http://blogs.iec.cat/ichn
Socis i categories:
https://blogs.iec.cat/ichn/fes-ten-soci
Butlleta d’inscripció a la ICHN:
https://ichn2.iec.cat/butlletainscripcio.asp

En el cas que ja se sigui soci/a de la ICHN, no-
més és necessari demanar a la secretària de la 
ICHN l’adscripció al nostre grup de treball.

Una vegada fet aquest tràmit, la secretària 
de la ICHN informa al GOC sobre quan el Con-
sell Directiu de la ICHN donarà el vist i plau a 
l’admissió com a soci.

El GOC, Grup Orquidològic de Catalunya, és 
un grup de treball de la ICHN, Institució Cata-
lana d’Història Natural que, al seu torn, és una 
filial de l’IEC, Institut d’Estudis Catalans.

La ICHN és una associació de caire cien-
tífic i sense ànim de lucre que té per finalitat 
promoure l’estudi i la conservació dels dife-
rents components del medi natural i difondre’n 
els coneixements obtinguts.

Els membres del GOC tenim orígens i graus 
de formació diversos. Ens uneix la passió per 
les orquídies i la natura en general. Fem un 
tasca de divulgació important amb xerrades 
i exposicions fotogràfiques. Alguns col·labo-
rem en publicacions i tenim un dels millors 
llocs web d’Europa sobre orquídies silves-
tres, ophrys.cat, que hem anat construïnt 
amb el nostre esforç i amb l’ajuda de molts 
amics que ens han fet costat durant anys.

Activitats
Un cop admès per la ICHN, el GOC donarà d’al-
ta el nou soci/a al seu fòrum intern (a Google 
Groups i/o a WhatsApp) on podrà escriure i co-
mentar els diversos temes sobre orquídies que 
hi van sorgint, podrà enviar imatges de plantes 
o pol·linitzadors i els altres socis podran veure 
les descobertes de camp que hi aporti. 

També podrà participar activament a les 
sortides conjuntes del GOC, als seus projec-
tes de recerca d’orquídies en curs, assistir a la 
festa anual i rebre el butlletí del grup.

Encara que no cal ser soci per als següents 
avantatges, podrà col·laborar a ornitho.cat 
o a NaturaList, però ser soci del GOC ser-
veix per millorar el propi coneixement de les 
orquídies i l’exactitud de les dades a aportar 
a aquestes dos eines de cartografia d’orquí-
dies. I també podrà seguir i participar al lloc 
web del GOC (ophrys.cat) i al seu Facebook.

Altres informacions importants per als socis
Accés als estatuts de la ICHN:
https://blogs.iec.cat/ichn/funcionament 
-intern/estatuts
Accés al reglament de Règim Interior
https://blogs.iec.cat/ichn/funcionament 
-intern/reglament-de-regim-interior

Organitzem sortides de camp a nivell di-
vulgatiu i a nivell expert per donar a conèi-
xer i eixamplar la riquesa orquidològica de 
Catalunya. També, duem a terme o promo-
vem accions per protegir els llocs on creixen 
les orquídies, col·laborant tant com poguem 
amb les administracions públiques i la propie-
tat de finques. 

També, gestionem l’apartat d’orquídi-
es de la base de dades en xarxa ornitho.cat. 
Aquest és un lloc web de ciència ciutadana 
on múltiples entesos i afeccionats introdu-
eixen les seves observacions sobre espècies 
naturals, directament al lloc web d’ornitho.cat 
o mitjançant l’aplicació NaturaList. Membres 
del GOC validen les dades entrades sobre 
orquídies. És una eina fonamental pel conei-
xement i evolució de les espècies i de la bio-
diversitat del país.

ophrys.cat
Perfil a Facebook

Persones sòcies
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