PROJECTE ATLES D'ORQUÍDIES D'OSONA

Introducció
El projecte "Atles d'Orquídies d'Osona" va néixer l'any 2013 com un projecte
de recerca participativa per a conèixer la distribució i la fenologia de les
orquídies silvestres de la nostra comarca. D'aquesta manera, es sumava a
projectes similars en marxa o ja finalitzats a altres comarques: la Garrotxa,
el Ripollès i el Solsonès.

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 2015
Tot i ser un any meteorològicament força dolent, el 2015 s'han realitzat un
mínim de 859 citacions (a l'espera de recollir-ne algunes més).
Com ja es va fer l'any 2014, s'ha assignat a voluntaris la prospecció de 19
quadrícules de 5x5 km que tenien poques citacions.
A més a més, s'han fet tres jornades de prospecció en un total de 7
quadrícules de 5x5 km, al Lluçanès sud, Guilleries-Collsacabra i Lluçanès
nord. En cada una d'aquestes jornades s'han fet diversos grups de
voluntaris, cadascun dels quals ha prospectat una de les quadrícules.
Finalment, aquest any també s'ha elaborat una versió de prova del mapa
interactiu, de moment off-line, a partir de les citacions fetes fins al moment.
Aquest mapa permet consultar la distribució de cada tàxon a Osona en
quadrícules de 5x5 km, així com el nombre de citacions i tàxons per
quadrícula (Figura 1).
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Figura 1: Aspecte del mapa interactiu (de moment no consultable on-line).

Activitats de divulgació realitzades l'any 2015
El dissabte 16 de maig es va realitzar la sortida sobre orquídies del cicle de
descoberta dels sistemes naturals (Figura 2). La sortida matinal es va dur a
terme a Folgueroles, dins l'Espai Natural Guilleries-Savassona, i es va
emmarcar dins la Jornada reivindicativa en defensa dels espais naturals
protegits. A part de l’observació d’orquídies i la divulgació de les seves
particularitats, la sortida també va tenir com a objectiu donar a conèixer el
projecte. Hi van assistir una vintena de persones, i tot i la falta de pluja i la
calor de les setmanes anteriors, es van poder observar 12 espècies.
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Figura 2: Observació d’orquídies durant la sortida naturalista divulgativa.

Estat del projecte
Actualment, i després de tres anys de prospecció, la base de dades compta
amb 4210 citacions (incloent algunes citacions anteriors) i 54 tàxons. En
total hi ha hagut 21 col·laboradors en les citacions.
La comarca s'ha dividit en 75 quadrícules de 5x5 km. Amb l'assignació de la
prospecció de quadrícules a voluntaris i les jornades de prospecció s'ha
aconseguit reduir el nombre de quadrícules sense cap citació, fins a 15,
totes perifèriques. A més, per a les espècies més abundants ja es veu una
distribució força completa (Figura 3).
Tot i així, el nombre de citacions entre quadrícules és molt desigual i només
hi ha 10 quadrícules on la prospecció es podria considerar suficient (més de
100 citacions) (Figura 4).
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Figura 3: Mapa de distribució de Anacamptis coriophora subespècie fragrans.
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Figura 4: Mapa del nombre de citacions per quadrícula de 5x5 km, on es
marquen les quadrícules assignades i les quadrícules prospectades en jornades
de prospecció durant el 2015.

Previsió per l'any 2016
L'any 2016 caldrà seguir amb la prospecció generalitzada a tota la comarca,
però amb un èmfasi especial a les zones poc prospectades (majoritàriament
perifèriques), com ja s'ha fet el 2014 i 2015 (amb l'assignació de
quadrícules i les jornades de prospecció).
També es preveu fer disponible on-line el mapa interactiu i actualitzar-lo
(almenys un cop l'any).
A més a més, es durà a terme una revisió de la base de dades, per a
depurar errors i confirmar citacions.
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Altres tasques realitzades en el marc del projecte durant el 2015
1. Projecte d'arranjament de la carretera de la Fullaca
A principis del 2015 ens vam assabentar per mitjà d'un canal de televisió
local del Pla d’arranjament de la carretera de la Fullaca (BV-5251), que
enllaça la carretera de Viladrau amb l'eix transversal (C-25). Molt a la vora
d'aquesta carretera hi ha una població molt nombrosa de Ophrys
subinsectifera, potser la més important de Catalunya. Vàrem comprovar que
un dels trams que estava previst arranjar tocava la zona de la població. No
és que la afectació fos total i directa, sinó que el perill estava en el trànsit
de maquinària i persones de les obres. A continuació ens vàrem posar en
contacte amb la Diputació de Barcelona, responsable de les obres, per veure
de quina manera es podia evitar un impacte negatiu sobre aquella zona. No
es tractava pas de canviar el projecte, sinó de fer compatible la millora de la
carretera amb la preservació de l'hàbitat. A mitjans de juny es va celebrar
una reunió entre els responsables de les obres (Diputació de Barcelona), i el
GNO i l'Associació Orquidològica de Catalunya (AOC). Es va obtenir el
compromís que ens avisarien abans de començar les obres, a fi de poder
perimetrar la zona a protegir. També es va parlar que un cop acabades les
obres s’hi podrien fer tasques de millora de l'hàbitat.
Malauradament totes aquestes gestions han quedat en res perquè aquesta
tardor en aquella zona s’ha fet una tallada ordinària del bosc, i tot allò que
volíem evitar ha passat: trepig de maquinària pesada, arrossegament de
troncs i acumulació de brancada. Han deixat molt malmesa la zona que
volíem protegir i això ens ha fet pensar en la necessitat que cal abordar la
protecció de manera global amb els diferents àmbits de l'administració. Ara
es mirarà de parlar amb el propietari, per veure si un cop acabats el treballs
forestals podem fer alguna actuació per restaurar la zona i minimitzar
l'impacte sobre la població d'orquídies.
Finalment, després de les darreres eleccions municipals, el nou responsable
de carreteres de la Diputació de Barcelona ha passat a ser en Jordi Fàbregas,
ex-alcalde de Sant Pere de Torelló, un home de la comarca, i amb sensibilitat
en temes mediambientals. S'ha parlat amb ell i sembla que es pot obrir una
nova via de col·laboració en el tema de protecció del hàbitats als vorals de
carretera.

2. Reunió amb la directora de l’Espai Natural Guilleries-Savassona
El 14 de desembre de 2015 una delegació del GNO i del grup d'orquídies ens
vam reunir amb la Sra. Isabel Cabrera, directora de l'Espai Natural
Guilleries-Savassona per parlar de possibles col·laboracions. Es va parlar de
la disponibilitat dels guardes per poder fer algun seguiment d'orquídies o
altres tasques del projecte, i es va acordar fer una reunió informativa amb
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ells per a explicar-los el projecte i com fer citacions. A més, també se'ns va
donar la possibilitat de presentar propostes d'actuacions i/o activitats a
l'espai i de rebre ajuda en la seva difusió.
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