PROJECTE ATLES D'ORQUÍDIES D'OSONA

Introducció
El projecte “Atles d'Orquídies d'Osona” és un projecte de recerca
participativa que va començar l'any 2013 i que té com a objectiu principal
conèixer la distribució i la fenologia de les orquídies silvestres de la comarca
d’Osona. Així, es suma a projectes similars en marxa o ja finalitzats a altres
comarques: la Garrotxa, el Ripollès, el Solsonès i la Noguera.

Objectius
1. Contribuir al coneixement del medi natural de la comarca d'Osona,
concretament de les orquídies silvestres, i aconseguir dades útils per a la
seva conservació.
2. Aconseguir una bona prospecció al llarg de tota la comarca per a poder
determinar de la forma més completa possible l'àrea de distribució de totes
les espècies d'orquídies presents.
3. Aconseguir una bona base de dades de distribució i fenologia de les
orquídies de la comarca, que pugui seguir essent completada un cop
finalitzat el projecte.
4. Crear un mapa on-line interactiu actualitzat periòdicament amb les noves
citacions d'orquídies.
5. Al final del projecte, crear una publicació en forma d'atles de les orquídies
silvestres de la comarca d'Osona.

Feina realitzada en l'eix principal del projecte l'any 2017
En aquest cinquè any del projecte de l’Atles d’Orquídies d’Osona s’ha seguit
en la línia de l’any 2016 pel que fa a la prospecció d’orquídies, difusió del
projecte, divulgació de resultats i activitats complementàries.
La prospecció del 2017 ha estat la segona més productiva pel que fa a
prospecció, amb 2090 citacions, just per darrere del 2016. Novament s’han
realitzat troballes de tàxons nous per la comarca, molt remarcables:
Dactylorhiza insularis (Figura 1) i Epipogium aphyllum (Figura 2).
Dactylorhiza insularis és una espècie catalogada com a vulnerable al Llibre
Vermell de plantes endèmiques i amenaçades de Catalunya, tot i que no
gaudeix de protecció legal. És una troballa excepcional pel fet que la
població més propera coneguda es trobava al Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac (actualment desapareguda), i les altres poblacions
catalanes es troben a les Muntanyes de Prades. Epipogium aphyllum sí que
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està legalment protegida, i està catalogada com a en perill d’extinció al
Catàleg de flora amenaçada de Catalunya, i com a en perill crític al Llibre
Vermell de plantes endèmiques i amenaçades de Catalunya. Aquesta
troballa significa el retrobament de l’espècie al Massís del Montseny després
de diversos anys sense aparèixer a la localitat coneguda anteriorment, i es
suma a les poquíssimes citacions a Catalunya, on també és present al
Pallars. A més a més, s’ha confirmat la presència de Dactylorhiza maculata i
Dactylorhiza majalis, que havien quedat per a confirmar en anys anteriors, i
s’ha inclòs Himantoglossum hircinum, amb un parell de citacions una mica
anteriors a l’inici del projecte, una a Osona i una a la Garrotxa, però dins
l’àmbit d’estudi.
Aquest any s’ha seguit amb les jornades de prospecció en quadrícules de
5x5 km escasses de citacions. Se n’ha realitzat una al Lluçanès (14 de maig)
i una al Montseny (11 de juny). Novament s’han assignat quadrícules de 5x5
km, un total de 13, als voluntaris que se n’han volgut fer càrrec i s’han
compromès a visitar-les diverses vegades durant la temporada. Seguint amb
el que ja es va fer l’any 2016, s’ha realitzat altre cop una sortida específica
de prospecció de Spiranthes spiralis a la tardor (23 de setembre), l’única
espècie que floreix en aquestes dates. Els voluntaris, per grups, es van
dividir les quadrícules on encara no s’havia detectat l’espècie, i van
prospectar les zones amb major probabilitat de detectar-la, per tal de cobrir
el màxim de territori possible. Amb aquesta jornada es va cobrir la
prospecció de la pràctica totalitat de les quadrícules a aquesta època, i la
distribució de l’espècie es pot considerar pràcticament completa a Osona.
A principis de 2018 s’ha realitzat una revisió de les dades recollides durant
el 2017, enfocada a la detecció de presències dubtoses d’espècies poc
comunes. En aquesta reunió també es va aprofitar per a detectar possibles
buits en la distribució de cada espècie.
Finalment, s’ha actualitzat de nou el mapa interactiu de l’Atles d’Orquídies
d’Osona, amb les dades del 2017 ja revisades. Aquest mapa és consultable
on-line, a l’adreça http://mapa-orquidies.gno.cat, i s’hi mostra la distribució
de cada tàxon a Osona en quadrícules de 5x5 km i el nombre de citacions i
tàxons per quadrícula.
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Figura 1: Dactylorhiza insularis, nova espècie trobada aquest any a Osona.

Figura 2: Epipogium aphyllum, espècie trobada per primer cop a Osona, i
retrobada al massís del Montseny.

3

Activitats de divulgació realitzades l'any 2017
Aquest any s’han mantingut les activitats de divulgació que ja es van dur a
terme el 2016:

1. Sortides
Com ja és tradicional, s’ha dut a terme la sortida anual divulgativa sobre
orquídies, dins del cicle de sortides organitzat pel GNO, el Centre d’Estudis
dels Rius Mediterranis (CERM) i el Museu del Ter. Amb aquesta sortida es
dóna a conèixer el món de les orquídies i el projecte a un públic general.
Aquest any s’ha realitzat el 3 de juny a una zona de prats i boscos oberts a
Sobremunt, coorganitzada amb el Grup Orquidològic de Catalunya (GOC –
ICHN), i inclosa en les activitats de la Setmana de la Natura (Figura 3). Hi
van assistir una trentena de persones i es van poder observar 12 espècies
en floració, tant pròpies de bosc (per exemple Epipactis microphylla), com
de vorada de bosc (entre les quals Dactylorhiza fuchsii) o de prat (com
Anacamptis pyramidalis).
La setmana anterior, el dia 28 de maig, es va realitzar una altra sortida
divulgativa a Folgueroles, dins l’Espai Natural Guilleries-Savassona, pel Dia
Europeu dels Parcs. A aquesta sortida hi van assistir 10 persones (Figura 4) i
es van poder observar 11 espècies d’orquídies, pròpies de vorades de bosc
(com Platanthera bifolia), de prats secs (com Anacamptis coriophora subsp.
fragrans) i de prats més humits (com Gymnadenia conopsea).

Figura 3: Cerca i fotografia d’orquídies durant la sortida naturalista divulgativa
anual.
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Figura 4: Cerca i citació d’orquídies a la sortida d’orquídies a l’Espai Natural
Guilleries-Savassona pel Dia Europeu dels Parcs.

2. Xerrades
Seguint amb la dinàmica de l’any 2016, durant el 2017 s’han realitzat
diverses xerrades divulgatives sobre les orquídies i el projecte. Pensem que
són un bon complement a la nostra tasca, apropant el coneixement sobre
les orquídies al públic general. Durant l’any hem fet sis xerrades (tres més
que l’any anterior), força repartides per tota la comarca.
La primera es va realitzar a Viladrau el 22 d’abril, a càrrec d’en Pere Espinet
i amb el títol de “Les Orquídies d’Osona”. Es va fer un repàs a les espècies
presents a Osona i es va donar a conèixer el projecte.
El 13 de maig, en Pere Espinet va fer la mateixa presentació al Museu de
l’Art de la Pell de Vic.
La tercera va ser el 2 de juny al Museu del Ter de Manlleu, a càrrec d’en
Guillem Bagaria, i amb el títol de “Les Orquídies d’Osona, un projecte de
Ciència Ciutadana”. Aquesta presentació va donar a conèixer el projecte i va
fer una introducció al concepte de ciència ciutadana. S’emmarcava en el
programa de sortides naturalistes, com a prèvia de la sortida divulgativa
que tenia lloc l’endemà.
La propera va tenir lloc el dia 28 de novembre a l’Agrupació Astronòmica
d’Osona, a Vic, com a conferència dins del cicle de l’Agrupació. Amb el títol
“Les Orquídies d’Osona”, en Pere Espinet, va introduir el públic en el món de
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les orquídies (d’Osona i de fora) i va explicar el projecte de l’Atles
d’Orquídies d’Osona en una sala ben plena.
El mateix dia, a la Garriga, en Martí Sallés va fer una altra xerrada, titulada
“Les orquídies de casa”, en què va donar a conèixer les orquídies que
creixen pels voltants de la Garriga i la feina feta en el projecte de l’Atles
d’Orquídies d’Osona.
Finalment, el 12 de desembre a Centelles, es va realitzar l’última xerrada,
també a càrrec d’en Martí Sallés, titulada “Descobrim les nostres orquídies”.
Es va fer un repàs de les orquídies que es poden trobar a la zona i es va
donar a conèixer el projecte a un públic de més de 100 persones.

3. Fulletó informatiu
A les sortides i xerrades s’han seguit repartint fulletons informatius, on
s’expliquen els trets bàsics per a reconèixer un orquídia, les principals
espècies que podem trobar a Osona i el projecte de l’Atles d’Orquídies
d’Osona.

4. Mapa interactiu on-line
Es manté actualitzat el mapa interactiu amb la distribució de tots els tàxons
d’orquídies d’Osona, creat a partir de la base de dades del projecte, amb les
dades del 2017 i anteriors. Permet consultar el nombre de citacions i de
tàxons a cada quadrícula de 5x5 km i obtenir informació del nombre de
citacions de cada tàxon que s’hi han fet. El mapa es pot consultar a l’adreça
http://mapa-orquidies.gno.cat.
Estat del projecte
Actualment, i després de cinc anys de prospecció, la base de dades ja
acumula gairebé 9500 citacions vàlides de 30 col·laboradors. Si hi sumem
les citacions realitzades pels projectes similars de la Garrotxa i el Ripollès
que entren dins el nostre àmbit d’estudi, les citacions pugen a més de
11200. En total el nombre de tàxons ja arriba a 60, un nombre remarcable.
Els resultats de la prospecció han estat variables segons l’any, anant des de
911 citacions (el 2015) a 2859 (el 2016; Taula 1). Aquestes diferències són
degudes en part a la meteorologia i en part a la dinàmica del grup de
voluntaris, i aquí cal destacar la bona feina de motivació realitzada durant el
2016 i 2017, amb la creació d’un grup de Whatsapp on la comunicació ha
estat més directa i amb el qual la implicació de tothom ha crescut.
De les 75 quadrícules de 5x5 km en què s'ha dividit la comarca, ja només en
queda 1 sense cap citació (el 2015 n’hi havia 15, i el 2016, 5). Moltes
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quadrícules ja presenten un nombre de citacions suficient, gràcies a la feina
de prospecció general feta per tots els col·laboradors, a les jornades de
prospecció i a l’assignació de quadrícules. Actualment ja hi ha 39
quadrícules amb més de 100 citacions (llindar per sobre del qual
considerem que la prospecció és completa), respecte a les 24 de l’any
passat, però encara hi ha 7 quadrícules amb menys de 20 citacions (Figura
5). En alguns casos és degut a la falta d’hàbitats adients per a orquídies,
però en d’altres el motiu encara és la manca de prospecció suficient. El
nombre de tàxons per quadrícula també és força desigual, amb una major
riquesa als marges de la Plana i als límits amb la Garrotxa i el Ripollès.
El mapa interactiu on-line és una eina important de divulgació dels resultats
del projecte mentre aquest avança, i l’actualització periòdica ja està ajudant
a veure com es va completant el projecte. A part, és una eina útil
internament, per a identificar zones poc prospectades i distribucions
incompletes d’espècies, i d’aquesta manera ajudar en la planificació de la
prospecció.

Taula 1: Citacions vàlides realitzades cada any del projecte (i els anys previs).
Any

Nombre de citacions
2005-2012

246

2013

2013

2014

1284

2015

923

2016

2938

2017

2090

Total

9494
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Figura 5: Mapa del nombre de citacions totals per quadrícula de 5x5 km
(esquerra) i mapa de nombre de tàxons per quadrícula (dreta) a Osona.

Previsió per l’any 2018
De cara a l’any 2018 havíem previst tenir acabada la fase de prospecció,
però degut a que hi ha algunes quadrícules amb molt poques o cap citació
(en un cas), caldrà fer un últim esforç de prospecció molt focalitzat en
aquestes àrees. Paral·lelament, es mirarà de completar la distribució
d’algunes espècies en què es detectin buits, com ja s’ha fet per a
Spiranthes spiralis.
També es continuarà amb les activitats de divulgació dels resultats del
projecte, amb les sortides i les xerrades, amb l’objectiu de poder fer arribar
el coneixement de les orquídies al màxim de gent.
Finalment, la tasca més important a realitzar durant el 2018 és la preparació
de la publicació de l’atles. En la reunió anual d’inici d’any caldrà definir el
format d’aquesta publicació i el contingut que s’hi voldrà incloure, així com
els passos a seguir per a assolir aquest objectiu. Posteriorment caldrà crear
els continguts, per a poder publicar l’Atles d’Orquídies d’Osona l’any 2019.

Altres tasques realitzades en el marc del projecte durant el 2016
1. Protecció de la població de Ophrys subinsectifera a La Fullaca
Aquest any hem continuat les accions encaminades a la protecció
d’aquesta important població que està en perill arrel del projecte
d’arranjament de la carretera de La Fullaca. L’any 2016, arran d’una tallada,
vam realitzar una neteja de les branques acumulades i recol·locació de pans
de terra arrencats per l’arrossegament de troncs, que va resultar força
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efectiva, ja que es van comptar prop d’un centenar de peus florits a la
primavera.
Aquest any 2017 finalment ja han començat les obres. Poc abans que
comencessin ens vam reunir amb els responsables de l'obra, per acordar i
delimitar la zona a protegir. Hi han posat una tanca de plàstic per a evitar
l’entrada de maquinària i, tot i que sembla que la zona afectada és una
mica més de l’acordada, ja es veuen algunes rosetes basals, cosa que ens fa
ser optimistes de cara a la viabilitat i recuperació de la població.

2. Comunicació de les noves troballes d’orquídies
Donat que aquest any s’ha realitzat la troballa de dues espècies d’orquídies
molt rares a Catalunya, Dactylorhiza insularis i Epipogium aphyllum,
aquesta última protegida, s’ha considerat oportú comunicar-ho a les
administracions pertinents. Per aquest motiu, a principis de 2018 s’han
entrat a registre dues cartes, una dirigida a la Generalitat i l’altra a la
Diputació de Barcelona, per a notificar la presència d’aquestes espècies i
sol·licitar la protecció de les poblacions trobades. Actualment restem
pendents d’una visita al camp amb els responsables d’aquest àmbit a les
dues administracions.
Paral·lelament, també s’ha comunicat la troballa de Dactylorhiza insularis
als Agents Rurals d'Osona, ja que a la zona (Figura 6) s’hi estan fent
estassades i llaurades. Hi han mostrat interès, però remarcant que en no
tractar-se d’una espècie protegida no tenen massa marge.

Figura 6: Hàbitat on es va trobar la Dactylorhiza insularis i que s’està veient
afectat per estassades i llaurades.
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3. Col·laboració amb l’Espai Natural Guilleries - Savassona
Aquest any 2017 s’han continuat els contactes amb els responsables de
l’Espai Natural Guilleries – Savassona. S’ha realitzat una sortida divulgativa
pel Dia Europeu dels Parcs i s’ha intercanviat informació de les localitzacions
d’orquídies a l’Espai Natural.

4. Col·laboració en la posada en marxa de l’Ornitho per orquídies
Una fita important que ens havíem marcat per al 2017 era la posada en
marxa del mòdul per a orquídies del portal Ornitho (http://ornitho.cat),
juntament amb el Grup Orquidològic de Catalunya (GOC), grup de treball de
la ICHN. Finalment, al setembre es va activar aquest mòdul i ja està en ple
funcionament, amb un grup de validadors coordinat. Així s’aconsegueix un
repositori estàndard per a bolcar les dades del projecte quan aquest finalitzi,
dóna continuïtat a la presa de dades d’orquídies a Osona i fomenta la
prospecció d’orquídies a tot Catalunya. Aquest proper any serà decisiu per
comprovar el seu funcionament i l’ús que se’n fa per part de la comunitat de
naturalistes del país.
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