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Mosques grosses
Himantoglossum robertianum
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Abellera vera Orchis italica

Regidories de Cultura i Educació 
de l’Ajuntament d’Inca



Orchis: paraula grega orkhis, testicle, 

per la forma dels bulbs



ORQUÍDIES: plantes tropicals, exòtiques, de 
selves humides i tancades...





L’únic condicionant necessari és la presència d’aigua en estat líquid



150.000.000 anys

15.000.000 anys



15.000.000 anys

150.000 anys



450-500 espècies

100-150    
espècies

20.000-26.000 espècies

55-60 espècies



A més dies de pluja, 
més abundància d’espècies



Aèries a les selves tropicals
i Terrestres a la resta d’hàbitats.



Els follets màgics !!





Flors, fruits i moltes llavors.

(De 6.000 a 10.000 
per ovari fecundat !!)

Llavors d’orquídia de prat  Orchis robusta



Fongs, els activadors de la nova vida.



El llarg camí dels 4 anys



Totes terrícoles i, la ran majoria, de 
mida petita.



Pol·linització majoritàriament per insectes, 
sovint amb especialitzacions interespecífiques

Ophrys biancae

Galls
Serapias lingua



Totes tenen simetria lateral

Aranyera Ophrys incubacea

Caputxines
Anacamptis pyramidalis



Que provoca atracció i facilitat d’alteració i pertorbació



No floreixen cada any... 

Poden quedar en estat latent molts d’anys fins que les condicions són òptimes...

Algunes poden viure fins a 30 o 40 anys...

Una floració molt alta pot indicar problemes de supervivència...

Hi ha poca informació sobre les espècies i la distribució...

No són rars els híbrids entre espècies diferents...



Ophrys bombyliflora

Ophrys tenthrdedinifera 

Ophrys x sommieri

Híbrids...



Orchis robusta

Orchis fragans

Orchis x albuferensis

Híbrids...



O. x pantaliciensis Joan Roca
(O. Incubacea / O. speculum)

O. x fernandii 
(O. bombyliflora / O. speculum)

O. x chobautii  (0. lutea / O. speculum)

O. x heraultii MA Tapia
(O. thenthredinifera / O. speculum)

Híbrids...

http://joanrocablog.com/?page_id=10361
http://www.elisajeanluc.fr/orchidees_nature/ophrys/ophrys_speculum.htm
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http://www.pharmanatur.com/Ophrys%2520chobautii.htm&ei=CU8pVYObFcSqU832gOAM&bvm=bv.90491159,d.d24&psig=AFQjCNGBhlX8O0PyL0zrv3pYIsbDSA9qfg&ust=1428856968450519
http://www.argazkik.com/orkideak/Argazkiak/OphrysxHeraultii2.htm


Temporada: 
Des de començaments de desembre 
fins al juny. 

A la tardor al setembre i octubre (*)

Any calendari

gener  febrer març  abril maig  juny juliol agost  setembre octubre novembre desembre

(*) Orquídia de tardor
Spiranthes spiralis



• Anacamptis pyramidalis: De març a juny, a garrigues 

• Himantoglossum robertianum: De març a maig, a garrigues, cultius abandonats i pinars 

• Cephalantera damasonium: D’abril a juny, a alzinars 

• Cephalantera longifolia: D’abril a juny, a alzinars 

• Epipactis microphylla D’abril a juliol, a alzinars 

• Gymnadenia conopsea: De maig a juny, a garriga de muntanya alta 

• Limodorum abortivum: D’abril a juny, a alzinars 

• Limodorum trabutianum: D’abril a juny, a alzinars 

• Neottia nidus-avis: De maig a juny, a alzinars 

• Gennaria diphylla: De febrer a març, a pinars i alzinars 

• Aceras antropophorum: De març a juny, a garrigues i pinars 

• Ophrys apifera: D’abril a maig, a pinars humits 

• Ophrys balearica: De març a maig, a garrigues i pinars 

• Ophrys bombyliflora De febrer a març, a garrigues, cultius abandonats i pinars 

• Ophrys vasconica: De març a maig, a pinars i garrigues 

• Ophrys dyris: De març a maig, a pinars i garrigues 

• Ophrys forestieri: De desembre a abril, a pinars i garrigues  

• Ophrys arnoldii: D'abril a juliol, a pinars i garrigues

• Ophrys bilunulata: De març a abril, a garrigues i pinars

• Ophrus fabrella: De març a abril, a garrigues i pinars

• Ophrys marmorata: De març a maig, a garrigues i pinars 

• Ophrys incubacea: De març a maig, a garrigues i pinars 

• Ophrys lutea: De març a maig, a garrigues i pinars 

• Ophrys speculum: De març a abril, a garrigues, cultius abandonats  i pinars

• Ophrys tenthredinifera: De febrer a abril, a garrigues, cultius abandonats  i pinars

• Orchis conica: De febrer a abril, a garrigues i pinars

• Orchis fragans: D'abril a maig, a pinars arenosos

• Orchis italica: De març a maig, a pinars

• Orchis longicornu: De febrer a maig, a pinars i garrigues

• Orchis olbiensis: De març a abril, a garrigues de muntanya

• Orchis mascula: D'abril a juny, a garrigues de muntanya alta

• Orchis cazorlensis: D'abril a juny, a garrigues de muntanya alta

• Orchis robusta: D'abril a maig, a zones humides

• Orchis collina: De febrer a març, a pinars

• Serapias lingua: De març a abril, a garrigues i pinars argilosos

• Serapias parviflora: De març a abril, a garrigues, cultius abandonats  i pinars arenosos

• Spiranthes spiralis:  de setembre a octubre, a pinars i garrigues.



La forma i color de les fulles ja ens poden orientar



Hàbitat a les Balears: garrigues i pinars, 
però també alzinars, prats humits i alta muntanya.

Martí Franch http://dibuixosnatura.blogspot.com.es/

http://dibuixosnatura.blogspot.com.es/


Hàbitat a les Balears: garrigues i pinars de sòl arenós



Hàbitat a les Balears: garrigues i pinars de sòl arenós

Abellera olorosa Orchis fragans Gallets Serapias parvifloraMosques d’ase Ophrys apifera



Hàbitat a les Balears: garrigues i pinars de sòl argilós



Hàbitat a les Balears: garrigues i pinars de sòl argilós

Abellera banyuda Orchis longicornuAbelletes Oprchis conicaBorinot Ophrys balearica



Hàbitat a les Balears: garrigues i pinars de sòl silícic



Hàbitat a les Balears: garrigues i pinars de sòl silícic

Galls grossos Serapias cordigera Gallets sards Serapias nurrica



Hàbitat a les Balears: sòl humit

Orquídia de prat Orchis robusta



Hàbitat a les Balears: alzinars



Hàbitat a les Balears: alzinars

Magraneta borda Neotia nidus-avisCurraià Cephalantera damasoniumAbellera d’alzinar Epipactis microphylla



Hàbitat a les Balears: mitjana i alta muntanya



Hàbitat a les Balears: mitjana i alta muntanya

Abellera  Orchis cazorlensis Abellera de muntanya grossa
Orchis mascula

Abellera de muntanya petita 
Orchis olbiensis





Bibliografia...



Guia de las Orquídeas de España y Europa, Norte de África y Oriente Próximo
Pierre Delforge. Ed. Lynx



Herbari Virtual del Mediterrani Occidental UIB

http://herbarivirtual.uib.es/cat-med/index.html


Biodiversidad Virtual. Orchidaceae
http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/MAC-Orchidaceae-
cat6118.html

http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/MAC-Orchidaceae-cat6118.html


Orquídeas Ibéricas http://www.orquideasibericas.info



Atles de les orquídies de les Illes Balears. 
Guillem Alomar

L’obra més esperada dels darrers 20 anys. 

Imprescindible per a determinar, concretar i definir la presència, 
distribució, hàbitat i abundància de totes i cada una de les especies 
d’orquídies citades fins ara a les Balears.



Las palabras son nuestra mas inagotable fuente de magia, capaces de infringir daño 
y de remediarlo.  

Joanna K. Rowling, Harry Potter.



- Les orquídies, característiques generals.

- Els fongs.

- Orquídies a les Balears.

- Guies i Bibliografia. 

- Els tres grans grups: 

-Orchis
-Ophrys
-Serapias

- Altres gèneres.

Abellera vera Orchis italica

Regidories de Cultura i Educació 
de l’Ajuntament d’Inca



Els tres grans grups:

- Serapias. Galls. El nom del gènere ve de la paraula Serapis, que era el déu egipci de la fertilitat. 

- Ophrys. Mosques. El nom del gènere ve de la paraula grega Ophirys: serp

- Orchis/Anacamptis. Abelles. Els gèneres venen de la paraules gregues Orchis (que vol dir 
testicle, en referència a la forma dels tubercles) i d’Anacamptos (que vol dir estirat cap enrere), en 
referència als pol·linis. 

Altres gèneres:

Himantoglossum (Barlia). 
Spiranthes.
Limodorum
Cephalanthera
Epipactis
Gennaria
Aceras
Neotinea

Mosques verdes
Gennaria diphylla

Magraneta borda 
Neottia nidus-avis



Galls Serapias lingua

Serapias. Galls.  

5 espècies, una d’elles abundant a totes les illes, una 
altra abundant a Ma i Me. 
La resta (una a Ma i dues a Me) rares o molt rares

Galls petits Serapias
parviflora



Galls grossos Serapias cordigera Gallets sards Serapias nurrica

Galls grossos Serapias vomeracea



Serapias

Galls petits Serapias parviflora

a – Label: color, llargària i curvatura... 

b - Bràctea: llargària en comparació amb el casc de la flor

c - Cavitat estigmàtica: color dels pèls i forma de les callositats...

a

b

c

Dibuix: Gaspar Guaita



Aranyera Ophrys incubacea

Mosques grogues Ophrys lutea

Ophrys. Mosques. 

14-16 espècies citades, 7 d’elles comunes a totes les 
illes. La resta són escasses o rares a Ma i Me.



Mosques petites Ophrys bombyliflora Borinot Ophrys balearicaMosques d’ase Ophrys apifera



Mosquetes Ophrys fabrellaMosques negres Ophrys forestieriMosques negres Ophrys bilunulata



Mosqueta groga Ophrys marmorataMosques negres Ophrys arnoldiiMosques vermelles Ophrys tenthredinifera



Barretet bord Ophrys vasconicaSabatetes del Bon Jesús Ophrys speculumMosques grogues Ophrys lutea



a – Label: color i llargària de la màcula i la lúnula, colors, presència i color dels pèls; presència de 
línia bisectriu, horitzontalitat o agenollament del lòbul...

b - Cavitat estigmàtica: presència i color dels pèls; còncava o plana, amb línia bisectriu...

c - Sinus i lòbuls del label: amplària, posició plana o tancada...

d - Epiquil: forma

Ophrys Borinot Ophrys balearica

a

b

c

d

Dibuix: Gaspar Guaita



O. forestieri O. fusca O. arnoldii O. fabrella O. bilunulata O. marmorata O. dyris O. vasconica

Temporad
a

De desembre a 
abril

De març a maig D’abril a juliol Març i abril Març a maig Març a maig De març a maig De març a maig

Flors Petites Grosses (> 
22mm)

Variables, més 
aviat grosses

Molt petites Variables, més 
aviat petites

petites Variables Variables

Label Ample i 
convexa, amb 
els sinus 
estrets. La 
punta és 
corbada, sovint 
de coloració 
rogenca

Amb uns 
relleus 
longitudinals a 
la base, vora la 
cavitat 
estigmàtica

Allargat i 
convexa, amb 
dues fileres de 
bonys 
arrodonits 
damunt la 
màcula

Curt (de 6 a 
9,5 mm de 
llarg) ample i 
aplanat, amb 
una línia groga 
ben visible a la 
vora 

Caigut cap 
avall, amb una 
línia groga 
ampla (< 
1mm).
Coloració molt 
contrastada.
Solc central 
ben marcat

Semblant a O. 
bilunulata i O. 
fabrella, però 
de  8-14 mm de 
llarg i amb la 
coloració 
jaspiada. Cara 
inferior 
verdosa

Molt corbat, 
com a 
“agenollat” i 
amb la punta 
negre molt 
peluda

Molt corbat, 
com a 
“agenollat” i 
amb la punta 
negre molt 
peluda. Sovint 
amb un solc 
central

Màcula Llarga i sovint 
“virada”

Encesa, gris 
blavosa. Pèls 
grisencs

Gran taca grisa 
amb una W 
dividida per un 
solc marró que 
arriba a la 
cavitat 
estigmàtica.

Curta, lluent, 
no sol arribar
als sinus. 
Sovint amb un 
solc al mig

Relativament 
curta, no 
arriba als 
sinus, però que 
entra dins la 
cavitat 
estigmàtica

Relativament 
curta, no 
arriba als 
sinus, però que 
entra dins la 
cavitat 
estigmàtica

Blavosa, 
morada o 
vermellenca, 
amb una línia 
pàl·lida molt 
marcada en 
forma de W. 
Sovint amb 
pèls blancs.

Sovint “virada”, 
amb una línia 
pàl·lida molt 
marcada en 
forma de W 
imprecisa. 

Lòbuls Sovint doblats 
o amagats baix 
del label.

Corbats cap 
avall i separats 
per un sinus 
notable.

Aixecats, 
separats i de 
forma 
romboide

Amb pèls 
blancs

Amb pèls 
blancs

Cavitat 
estigmàti

ca

Acanalada i 
plena de pèls 
blancs

Sovint barrada 
de coloració 
bruna.

Farcida de pèls 
molt blancs a 
l’entrada

Escotada, 
peluda densa, 
de color blanc

Molt escotada, 
de color blanc i 
sense pèls (o 
amb pocs) 

Escotada, amb 
pèls de color 
blanc 

Plana amb pèls 
blancs

Lleugerament 
acanalada, amb 
pèls blancs

Pètals Sovint de 
coloració bruna

Tendència a 
tenir-los 
tancats o 
plegats

Petits i 
espatulats

Tija Gruixuda Gruixuda Prima i molt 
llarga

Altres Espècie molt 
abundant i 
àmpliament 
distribuïda.

Probablement 
no present a 
les Illes 
Balears

Endèmica de 
les Illes 
Balears

Sèpals 
freqüentment 
incorbats 

Sèpals 
freqüentment 
incurvats 



- Sèpals rosats ?                   - Màcula gris-cel ?

- Label amb vora groga ?       - Lúnula W clara ? 



http://alnatural.webnode.cat/botanica

http://alnatural.webnode.cat/bot%C3%A0nica/orquidies-del-g%C3%A8nere-ophrys/


Orquídia de prat Orchis robusta

Abellera vera Orchis italica

Orchis/Anacamptis. Abelles. 

11-13 espècies citades, 3 d’elles abundants a Ma i Me. 
Dues més abundants sols a Ma, i la resta rares o molt 
rares.



Abellera olorosa Orchis fragans Abellera banyuda Orchis longicornuAbelletes Orchis conica



Abellera papallona petita Orchis collina Caputxina tacada Orchis intacta Homonets penjats Orchis antropophora



Abellera  Orchis cazorlensis Abellera de muntanya grossa
Orchis mascula

Abellera de muntanya petita 
Orchis olbiensis



a – Label: colors, taques, presència i 
forma dels lòbuls... 

b - Esperó: llargària i corbatura

c - Olor: a vainilla, fètida...

Orchis

Orquídia de prat Orchis robusta

a

b

Dibuix: Gaspar Guaita

Dibuix: P. Delforge



Altres gèneres:

Mosques grosses 
Himantoglossum robertianum

Caputxina Anacamptis pyramidalis
Mosques verdes Gennaria diphylla



Magraneta borda Neottia nidus-avisCurraià Cephalantera damasoniumAbellera d’alzinar Epipactis microphylla



Caputxina olorosa Gymnadenia conopseaClavell bord Limodorum trabutianumClavell Limodorum abortivum



Fotografia DE Natura 

Fotografia A LA natura



No estoy loco. Mi realidad es diferente a la tuya.

Lewis Carrol, Alicia en el País de las Maravillas.


