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Corallorhiza trifida Châtel.: Noves da-
des demogràfiques sobre la població 
de la fageda de la Rua (Prepirineus 
centrals, NE península Ibèrica)

Yelow coralroot orchid (Corallorhiza 
trifida Châtel.): New demographic 
data about one population in the beech 
forest of La Rua (central Prepyrenees, 
NE Iberian Peninsula)
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el gènere Corallorhiza gagnebin comprèn 
11 espècies de distribució circumboreal, la 
majoria a Amèrica del Nord, estenent-se fins 
a amèrica Central i el Carib. l’espècie Cora
llorhiza trifida Châtel. es troba, a més d’amè-
rica, també al centre i nord d’europa i Àsia 
(govaerts et al., 2009), i arriba de forma puntual 
fins al sud de Europa. Corallorhiza trifida  és 
una orquídia de distribució força desconeguda 
a Catalunya i a la península Ibèrica, que sovint 
passa desapercebuda per la seva aparença i 
forma de vida. És un geòfit rizomatós, parcial-
ment mico-heterotròfic (Zimmer et al., 2007), 
propi de fagedes i avetoses amb sòl humífer. 
es tracta d’un tàxon amenaçat segons els cri-
teris de la uICN (2001). a nivell estatal està 
classificat com a espècie «En perill crític» 
(Cr B2ab(ii,iv); C2a(i,ii); D) (Bañares et al., 
2004). a Catalunya, tot i que li correspondria 
ser considerada una espècie «en perill crític» 
segons els criteris de la uICN, s’ha rebaixat 
la seva categoria d’amenaça a espècie «en pe-
rill» (eN D*) a causa de la proximitat de les 
localitats de la Catalunya Nord i per la gran 
capacitat de disseminació a llarga distància de 

les orquídies (Sáez et al., 2010). gaudeix de 
protecció legal i està catalogada com a espè-
cie «en perill d’extinció» (annex 1) al Decret 
172/2008 de la generalitat de Catalunya.

En la revisió de la fitxa de aquest tàxon a 
l’«Atlas y libro rojo de la flora vascular ame-
nazada de españa» s’apunta que de les 5 lo-
calitats citades recentment, només s’ha com-
provat l’existència de la població aragonesa, i 
s’assenyala que «la localitat del Boumort» pot 
haver desaparegut (guzmán & goñi, 2004). 
A partir de la cita bibliogràfica, aquesta loca-
litat correspondria, de fet, a la de la fageda de 
la rua (gil et al., 1987). Més recentment, el 
llibre vermell de la flora amenaçada de Cata-
lunya recull cites d’aquest tàxon en 5 locali-
tats a Catalunya, distribuïdes pel ripollès, la 
Val d’aran, el Pallars Jussà, el Berguedà i la 
garrotxa (Sáez et al., 2010), incloent referèn-
cies imprecises del Boumort en els anys 2006 i 
2007, que segurament corresponien també a la 
fageda de la rua. 

en aquesta localitat, fageda de la rua (utM 
31tCg4666, 1300 m s.n.m), l’any 1986 es van 
trobar 8 exemplars en un rodal d’uns 20 m2 i 
es va recollir un individu en un plec guardat a 
l’herbari de la universitat de Barcelona (gil et 
al., 1987). en els anys 2011 i 2012 s’ha tornat 
a visitar la localitat i s’han prospectat ambients 
similars en altres parts de la fageda de la rua 
i al barranc proper de la fageda de Siall (utM 
31tCg4566; Cg4666). l’orquídia només 
s’ha retrobat a la mateixa localitat del 1986, en 
una superfície aproximada d’uns 10 × 200 m 
al fons del barranc, amb una acumulació im-
portant de fullaraca, ambient força ombrívol 
i sense altres espècies acompanyants, que el 
faig (Fagus sylvatica), el pi roig (Pinus sylves
tris) i el boix (Buxus sempervirens) a l’estrat 
arbustiu alt o arbori, i algun peu de Neottia 
nidus-avis (l.) rich a l’herbaci. 

Com es tracta d’una espècie rizomatosa, s’han 
identificat grups de tiges que creixen pròximes, 
en una superfície de menys de 0,25 m2, i s’ha 
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comptabilitzat el nombre de tiges per grup. els 
dos anys, les prospeccions es van fer al mes de 
juny quan es suposa que la espècie està en ple-
na floració o fructificació. Tant l’any 1986 com 
el 2011 la prospecció es va fer a finals de juny, 
trobant-se tots els peus en fructificació. L’any 
2012, el 23 de maig es van observar algunes 
flors, tot i que la majoria dels peus estaven en 
poncella (taula 1). el 16 de juny, tots els peus 
estaven fructificats i no s’observa cap flor. 

les prospeccions de l’any 2011 van perme-
tre localitzar 3 rodals, amb 3, 3 i 1 grups res-
pectivament, fent un total 16 peus (taula 1). 
els rodals estaven situats a una distància de 
75, 30 i 100 metres (de menys a més altitud). 
a la part baixa del vessant just a tocar del fons 
del barranc. l’any 2012 es van revisar els ma-
teixos rodals amb resultats clarament inferiors 
tant en nombre de grups com en peus per grup 
(taula 1). així, no es va observar cap grup dels 
tres existents al primer rodal, només un grup 
de tres al segon rodal i un d’un en el tercer ro-
dal (taula 1). al segon rodal es va trobar un 
grup nou i es va localitzar un quart rodal amb 
2 peus, el qual no podem estar segurs que no 
existís l’any anterior, tot i haver passat pel lloc. 
en no trobar-se els grups del primer rodal i dos 
grups en el segon, el nombre total de peus va 
ser clarament inferior. 

el nombre de fruits per peu es va situar en-

tre 1 i 13, amb una mediana de 7. No sembla 
que existeixin diferències aparents en el nom-
bre de fruits per peu entre els dos anys de mos-
treig. Només s’han observat 2 peus amb una 
flor avortada l’any 2012 (Taula 1). 

en conclusió, a partir de les prospeccions 
realitzades els anys 2011 i 2012, s’han detec-
tat un total de 9 grups de peus de Corallorhiza 
distribuïts en 4 rodals a la fageda de la rua. 
la menor precipitació durant la primavera de 
2012 pot ser la causa del menor nombre de 
grups i peus detectats aquest any, com també 
s’ha constatat en altres espècies (X. oliver 
com. pers.). Cal destacar que els rodals localit-
zats es troben en una àrea petita, distant menys 
de 200 m entre ells i que, malgrat l’existència 
d’hàbitats potencials propers, no s’hi han loca-
litzat nous rodals. la localitat on es troben els 
rodals no presenta amenaces immediates però 
és susceptible de ser afectada greument per 
una possible extracció de fusta si s’arrossega 
pel barranc. també, en ser el lloc que presen-
ta menys dificultat per transitar, una excessiva 
freqüentació en podria malmetre la població.  

Agraïments

els autors volem agrair a Xavier oliver i a 
dos revisors anònims la revisió del manuscrit.

taula 1. grups, peus i nombre de fruits en els anys 2011 i 2012. es separa amb una barra el nombre de fruits de cada peu. un 
símbol d’interrogació indica que no és segur de que el grup no existís l’any 2011.

 2011, 29 juny 2012, 16 juny
rodal grups Peus fruits  grups Peus fruits flors avortades

1 a 5 6-8-13-10-6   0   
1 B 4 6-10-1-4   0   
1 C 1 7   0   
2 a 2 7-8  a 1 7  
2 B 2 10-5   0   
2 C 1 5   0   
2     D 2 12-7  
3 a 1 5  a 1 5 1 
4 ? ?   a 2 11-3 1 
total 7 16 111  4 6 45 2
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