Objectius del projecte Atles
d’orquídies de l’Anoia
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Les orquídies

Contribuir al coneixement de les orquídies
silvestres de la comarca de l’Anoia i fomentar
la seva conservació.

Grup Orquídies Anoia

AUTHENTIC

Outlet, Home i dona

Obtenir una base de dades completa de la
diversitat, distribució i fenologia de les espècies d’orquídies presents a la comarca de
l’Anoia.

Des del Grup d’Orquídies de l’Anoia ( GOA )
impulsem el projecte de l’”Atles d’orquídies de
l’Anoia”. A finals de 2018 s’inicia l’estudi per

Crear un Atles d’orquídies de l’Anoia a partir de
tota la informació recollida i processada al llarg
de la durada del projecte.
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Crear un mapa en línia de les citacions d’orquídies i actualitzar-lo.
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Participar en l’educació i divulgació del medi
natural de la comarca de l’Anoia.

conèixer totes les orquídies silvestres que
podem trobar a la comarca, saber quines espècies tenim, quan floreixen i on les podem
trobar. Aquest estudi ens servirà per saber més
del nostre entorn i poder ajudar a la conservació d’aquest grup botànic.

Des de 1885, data del primer estudi botànic de
Joaquim M. Salvaña, s’han publicat diferents

Per saber si una planta és
una orquídia podem fixar-nos
en:

• No tenen cap part llenyosa.
fulles són enteres, amb vora llisa i nervis
• Les
paral·lels. Normalment surten directament
de la tija i també a nivell de terra.

estudis i treballs, el més recent és el d’en Jordi
Cañellas Puiggròs publicat el 1997 a la Miscellanea Aqualatensia VII que recull 32 espècies
d’orquídies diferents.
El projecte es posa en marxa i tothom que hi
vulgui col·laborar hi serà benvingut.

•
ﬂor té 3 sèpals i 3 pètals. El pètal central és
• La
més gran que els altres, s’anomena label i
Cada planta té una sola tija de ﬂors.

Des del grup promotor d’aquesta iniciativa a
l’Anoia, creiem que ara és un bon moment per
posar al dia el treball de Jordi Cañellas. L’accés
massiu a l’entorn rural dels ciutadans, les noves
tecnologies que permeten la identificació de

pren formes molt diverses.

les espècies i la recollida de dades per qualsevol persona amb uns coneixements bàsics,
Sèpal central

goa@orquidiesanoia.cat

Pètal

Cavitat
estigmàtica

619 650 660

Pol.linis

@OrquidiesA
www.orquidiesanoia.cat

permetrà obtenir una bona radiografia de les
orquídies silvestres de l’Anoia.

Per recórrer la comarca i poder obtenir un gran
volum de citacions, cal un grup de persones
nombrós. Per això, cerquem excursionistes,

Màcula

aficionats al senderisme, la natura i la fotografia
Amb el suport de:

Label

i qualsevol que vulgui conèixer i gaudir amb el
fascinant món de les orquídies silvestres de
l'Anoia.

Sèpal lateral

Abr
Jun

Orchis antropophora
Flor de l’home penjat

Abr
Jul

Anacamptis pyramidalis
Flor Caputxina

Jun
Ago

Dactylorhiza maculata
Orquis Maculat

Epipactis atrorubens

Neotinea maculata
Caputxiona tacada

Platanthera bifolia
Platantera bifolia

Orchis mascula
Orchis mascle
Mai
Jun

Plantanthera chlorantha
Platantera de muntanya

Mai
Jun

Abr
Jun

Mar
Mai

Mar
Abr

Ophrys dyris
Abellera de l’Atles
Abr
Jun

Ophrys scolopax
Abellera becada
Mar
Abr

Abr
Mai

Ophrys speculum
Abellera de mirall
Abr
Mai

Anacamptis morio picta
Botons de gos

Set
Oct

Spiranthes spiralis
Espirant autumnal

Mai
Jul

Gypnademia conopsea
Caputxina olorosa

Ophrys catalaunica
Abellera catalana

Anacamptis morio champagneuxii
Pentecosta

Cephalanthera rubra
Curraià vermell

Mai
Jul

Epipactis kleinii
Epipactis de Klein

Ophrys lutea
Abellera groga
Abr
Mai

Cephalanthera longifolia
Curraià blanc

Mai
Jul

www.orquidiesanoia.cat

Mai
Jun

Neotinea ustulata
Orquis socarrat

Disseny Jordi Magaña/19

Mai
Jun

Epipactis tremolsii

Abr
Jul

Abr
Mai

Mar
Abr

Mai
Jun

Ophrys apifera
Flor d’abella

Ophrys insectifera
Mosquera

Ophrys sphegodes
Abellera aranyosa

Cephalanthera damasonium
Curraià groc

Abr
Jul

Gen
Mar

Mar
Mai

Ophrys passionis

Epipactis helleborine
Epipactis de fulla ampla

Neottia nidus-avis
Magrantera borda

Ophrys forestieri

Abr
Jun

Mai
Ago

Abr
Mai

Abr
Jun

Ophrys arnoldii

Himantoglossum robertianum
Mosques Grosses

Jun
Jul

Abr
Jun

Limodorum abortivum
Clavell violaci

Feb
Abr

