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Serapias parviflora Parl. és una orquídia 
molt rara a Catalunya (Bolòs & Vigo 2001), 
pròpia de pradells i sotabosc de pinedes escla-
rissades, tant en substrats silicis com calcaris, 
entre 0 i 590 m d’altitud (Sáez et al., 2010). a 
Catalunya, aquest tàxon s’havia citat al segle 
xix a olot, Barcelona i les guilleries (Costa, 
1877; Vayreda, 1880), i al segle xx, a la comar-
ca de la Selva (Cadevall & coŀlab., 1918-37). 

recentment només ha estat citada en cinc 
localitats: al delta del llobregat (Baix llo-
bregat), on hi ha rodals importants d’entre 1 
i 1.000 (4.200) exemplars (Panareda et al., 
1981; arnold, 1982; gonzález et al., 1998; 
gonzález & Del Hoyo, 2001; Del Hoyo & 
gonzález 2001); a Calders (Bages), amb un 
sol exemplar (Vila & fàbrega, 2004) no retro-
bat; a Bellaterra (Vallès occidental) (Sáez et 
al., 2010), i a gualta i a fontanilles (Baix em-
pordà) (font & Corominas, 2005), amb una 
trentena d’exemplars (J. font com. verb.). 

a continuació aportem vuit noves localitats 
d’aquesta espècie per a Catalunya. en cada cas 
s’esmenta la comarca, el municipi, la localitat, 
el quadrat utM d’1 km de costat (sense especi-
ficar-ne el fus ni la zona de designació, 31T, ja 
que són comuns en totes les localitats), l’altitud, 
l’hàbitat, la data i l’autor de l’observació.

1. Alt Empordà 
Castelló d’empúries, a la rovina, eg1178 

i eg1179, 0,5-1 m, en uns prats oberts d’unes 

closes, en flor, la primavera de l’any 1998. D. 
Vilasís.

es tracta d’una població d’un centenar 
d’exemplars (repartits en 4 rodals) que hem 
anat observant al llarg dels anys i que de mo-
ment es manté força estable. És al Parc Natural 
dels aiguamolls de l’empordà, però caldria 
assegurar la conservació del conjunt de closes 
de la zona per preservar-la.

Sant Pere Pescador, a la gola del fluvià 
(fluvià Nàutic), la vora del fluvià, eg0872, 
0,5-1 m, en uns prats oberts amb plantes anuals 
i Serapias lingua, Barlia robertiana i Planta
go crassifolia, en flor, 29-IV-2012. X. Oliver.

es tracta d’un sol exemplar situat en una 
zona molt freqüentada i, per tant, força ame-
naçada. aquesta localitat, que caldria prospec-
tar millor, és a uns 7 quilòmetres al sud de la 
localitat de la rovina i a 14 de les localitats 
del Baix empordà, i podria indicar una certa 
connexió d’ambdues poblacions.

l’orquídia no havia estat citada per a l’alt 
empordà, i les localitats més properes són les 
del Baix empordà (font & Corominas, 2005).

2. Baix Empordà 
Serra de Daró, entre can Pou i can tusquets, 

eg0651, 21 m, en camps de conreu abandonats, 
amb centenars d’exemplars segons l’any –al 
2007 i al 2008 hi havia molts camps abando-
nats i la població era molt gran, i els anys 2010-
2012, amb més camps llaurats, la població era 
menor–, en plena floració al finals d’abril i la 
primera quinzena de maig. J. Barnés.

torroella de Montgrí, a la fonollera, 
eg1551, 2 m, en sorrals interiors amb frag-
ments de vegetació de rereduna. Recoŀlectada 
de manera independent per Xavier Viñas (HgI 
17247) i Joan font (HgI 19267) durant el mes 
d’abril de 2008. 

aquestes dues últimes localitats constitui-
rien una població petita –el nombre d’exem-
plars devia ser inferior al mig centenar a cada 
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indret–, que no s’ha seguit posteriorment. 
l’hàbitat és força típic per a aquesta planta i 
ben diferent del de les altres dues localitats 
comarcals, més interiors (font & Corominas, 
2005). tot i que a prop s’havien fet activitats 
extractives, actualment es troba dins dels lí-
mits del Parc Natural del Montgrí, les Medes 
i el Baix ter.

torroella de Montgrí, els griells, el ter 
Vell, eg1554, 1 m, en un prat vora les basses. 
Philippe Burnel 26-IV-2009. l’any 2012 hi 
havia mig centenar d’exemplars de l’espècie. 
J. Barnés.

3. Vallès Oriental
el figueró, al municipi de figueró-Mont-

many, Dg3918, 350-450 m, al marge de la 
carretera BV-1489, una desena d’individus 
reproductors dispersos en 4 rodals, observats 
la primavera del 2006 (en plena floració, 15-V-
2008). P. Wilcox.

els exemplars localitzats formen una pobla-
ció petita estable, que s’ha pogut observar els 
últims sis6 anys, però pateixen les dallades de 
manteniment periòdiques que s’efectuen als 
marges de la carretera. 

Cardedeu, planta de tractament d’aigües, 
Dg467077, 150 m, a la franja de sòl relativa-
ment prima que es forma damunt els dipòsits 
d’aigua soterrats; en plena floració el 20-IV-
2001 (I. rodríguez i J. llistosella) i, en dates 
semblants, durant els anys successius; acom-
panyada de Serapias lingua, S. vomeracea, 
Ophrys apifera, O. fusca, O. lutea, O. scolo
pax, O. speculum, Barlia robertiana i Spirant
hes spiralis.

Dels exemplars d’aquesta localitat (apro-
ximadament una dotzena d’individus), en 
conservem registres fotogràfics. L’indret ha 
estat sempre sotmès a la pressió de grans per-
torbacions, ja que cada any seguen de manera 
mecànica l’herba que hi creix espontàniament. 
tot i aquest fet, la població d’orquidàcies no 

es veu gaire afectada pel que fa a la diversitat i 
l’abundància d’individus. tenim constància de 
la presència i floració de S. parviflora des del 
1998 fins a l’actualitat. 

4. Vallès Occidental
Vallès occidental, Bellaterra, 31tDg2495, 

145-150 m, en uns prats terofítics amb Plantago 
coronopus i Serapias vomeracea, en flor, 10-V-
2002, l. Sáez (lS-5857, l. Sáez, herb. pers.). 

en aquesta localitat hem observat, en el 
transcurs de la darrera dècada, fins a tres petits 
nuclis poblacionals. Les dades demogràfiques 
que s’indiquen a continuació corresponen a 
l’any 2011: el primer nucli té 8 exemplars re-
productius; en el segon (situat a uns 50 m al 
nord-est del nucli anterior) hem observat 21 
exemplars reproductius i en el tercer (situat a 
un centenar de metres al sud-est dels dos ante-
riors) hi havia 5 plantes l’any 2002, però des 
del 2003 no ha estat retrobat. l’àrea d’ocupa-
ció conjunta dels nuclis és de 5 m2 i l’extensió 
de presència d’aquests 3 nuclis és de 3.025 
m2. Des del 2002 hem dut a terme un segui-
ment de la població i en alguns anys no hi 
hem vist cap tija florífera, mentre que durant 
el 2010, i especialment el 2011, hi hem obser-
vat el màxim nombre d’exemplars reproduc-
tius. aquesta població està localitzada en una 
zona força freqüentada, i el trepig involuntari 
constitueix una amenaça considerable, sobre-
tot per al nucli poblacional que disposa d’un 
nombre més elevat d’exemplars reproductius. 
en canvi, el risc de trepig en el primer nucli 
poblacional esmentat és relativament baix, 
però aquest rodal és a prop del límit d’una 
brolla i el tancament de la vegetació podria re-
presentar un risc potencial en un futur no gai-
re llunyà, tant per a aquesta espècie com per a 
S. vomeracea.

5. Montsià
Sant Carles de la ràpita, a la tora del Bosc 

alt, Punta de la Banya, Be8993, 1 m, en petites 
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depressions dunars entre poblacions de Planta
go crassifolia, amb 67 individus reproductors 
en plena floració, 20-IV-2009. A. Bertolero.

tots els exemplars creixen en un substrat 
sorrenc a la part interior de dunes vegetades, 
on mai arriba el nivell del mar amb les marees 
o els temporals. es troben dins de la comunitat 
de Crucianelletum maritimae, en zones amb 
predomini de Plantago crassifolia, Scabiosa 
atropurpurea, Vulpia membranacea, i un reco-
briment de molses, sovint en contacte amb el 
Schoeno-Plantaginetum crassifoliae. la ma-
jor part dels peus florits surten enmig de mates 
de Plantago crassifolia i, en menor proporció, 
directament entre la molsa. 

aquesta petita població s’ha seguit anual-
ment des que fou trobada el 2009, després de 
localitzar fins a 7 rodals de peus florits distri-
buïts en una àrea d’unes 2 hectàrees (entre 2 i 
4 rodals per any). Cada rodal ha ocupat una su-
perfície de pocs metres quadrats i ha presentat 
un nombre de peus florits que ha osciŀlat entre 1 
i 34. els primers peus, amb només fulles, s’han 
detectat a finals de març (31-III-2012) i el nom-
bre màxim de peus florits, la primera setmana 
de maig. El nombre màxim de peus florits cen-
sats cada any ha estat de 67 el 2009, 25 el 2010, 
42 el 2011 i 20 el 2012. el rodal trobat el 2009 
amb 34 peus presentava 5 peus amb fulles el 
març del 2012, i a finals d’abril del mateix any 
ja no en quedava cap (a. Bertolero, P. Casals i 
X. oliver).  

es tracta d’una població estable. a més, per 
la superfície d’hàbitat amb característiques si-
milars que hi ha al territori, en el qual encara no 
s’ha fet cap prospecció, podrien haver-hi més 
rodals i, per tant, una població més important. 
Com que són en una zona protegida i d’accés 
restringit del Parc Natural del Delta de l’ebre 
no presenten cap risc d’origen antròpic directe 
(canvis d’ús del sòl, trepig, abocaments...), a 
diferència del que succeeix en altres poblaci-
ons catalanes. en tot cas, els canvis del nivell 
del mar a mitjà i llarg termini podrien afectar 
aquesta població. 

el tàxon no havia estat citat al delta de 
l’ebre (Curcó, 2007; font, 2012) ni a les co-
marques tarragonines (Bolòs & Vigo, 2001; 
aedo & Herrero, 2005; Nuet, 2011).

Serapias parviflora no gaudeix, actualment, 
de protecció legal, i amb les dades que exis-
tien en el moment de la publicació del Llibre 
Vermell de les plantes vasculars endèmiques i 
amenaçades de Catalunya (Sáez et al., 2010) 
es va incloure en la categoria de vulnerable 
(Vu B1ab(iii,iv)c(iii,iv) + 2ab(iii,iv)c(iii,iv); 
C1; D2), segons els criteris uICN (2001). 

actualment, les dades de les noves pobla-
cions mostren l’existència de 4-5 poblacions 
estables que apareixen de manera periòdica i 
ininterrompuda els últims anys. Dues (delta 
del llobregat i Baix empordà) estan formades 
per nombrosos exemplars, encara que també 
presentin fluctuacions importants en el temps 
–sobretot per afectacions antròpiques–, i es tro-
ben en una àrea d’ocupació important (al Baix 
Empordà hi ha diferents citacions no confirma-
des que podrien ampliar-ne a bastament l’àrea 
de presència). la població de l’alt empordà, 
amb pocs individus i grans amenaces i impactes 
que poden fer-la desaparèixer en qualsevol mo-
ment, sembla que està connectada amb la del 
Baix empordà. la població del delta de l’ebre, 
també molt estable, ha estat poc analitzada, 
però podria presentar més exemplars i una àrea 
d’ocupació també important. la població del 
Vallès oriental, en canvi, presenta pocs indivi-
dus i un fort impacte, que podria fer-la desapa-
rèixer.

la resta de les citacions deuen correspon-
dre a exemplars efímers, poc estables, amb 
pocs individus i que no apareixen cada any (en 
molts casos no s’han tornat a trobar).

aquestes dades permetrien reconsiderar al-
guns dels criteris uICN de la categoria assigna-
da a l’espècie en qüestió per a Catalunya (Sáez 
et al., 2010), però, per dur a terme una millor 
valoració, caldria fer un seguiment de totes les 
poblacions i caracteritzar les fluctuacions de 
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diverses poblacions per impactes antròpics, in-
tentar confirmar diferents citacions d’aquests 
últims anys i acabar de cartografiar les pobla-
cions. No obstant això, considerem que les po-
blacions ara controlades, encara que algunes 
semblin febles demogràficament i una mica 
inestables, estan més connectades del que es 
creia, tant entre elles com amb altres que són de 
fora de Catalunya, i, per tant, caldria rebaixar el 
nivell de categoria (Nt*) per un possible efecte 
rescat en cas de desaparèixer. 

finalment caldria promoure’n la protecció le-
gal, ja que contribuiria a desenvolupar actuacions 
de conservació pel que fa a la gestió de parcel·les 
agrícoles i al manteniment de carreteres.
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