Cephalantera rubra ((Linnaeus) Richard, 1817)
Nom comú: Curraià roig
Classe: Liliopsida

Ordre: Orchidales

Família: Orchidaceae

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
Aquesta orquídia té una distribució per Europea, sud-oest d’Àsia i nord d’Àfrica.
A Mallorca viu a certs alzinars ombrívols de la Serra de Tramuntana, entre els 75 i els
800 m.
La primera cita del curraià roig és de Toni Richard, que l’herboritzà el 1761.
És una planta vivaç, amb tija de 20-65 cm, poc estriada, pubescent-glanduloses a la
part superior, amb 2-3 fulles amb forma d’escata, embeinadores a la seva base; i
amb 5-8 fulles caulinars, d’oblongo-lanceolades a linear-lanceolades, agudes o
acuminades. Les bràctees són foliàcies, linear-lanceolades, més llargues que l’ovari.
La inflorescència de 10-12 cm, té 2-15 flors de 15-22 mm, rosades. Els segments del
periant tenen 15-25 x 5-9 mm: els externs, de 17-25 mm, són d’ovado-lanceolats a
lanceolats, patents i glandulars-pubescents a la cara externa, un poc més llargs que
els interns; aquests darrers són ovado-lanceolats i convergents. Label blanc, quasi
tant llarg com els demés segments del periant de 13-23 mm; amb hipoquil còncau,
rosa pàl·lid o blanc, i l'epiquil ovado-lanceolat, agut, rosa amb marge porpra i amb 49 crestes longitudinals ondulades de color grog taronja. La floració es produeix de
finals d’abril fins a mitjans de juny.
És una espècie catalogada com a Vulnerable, i està inclosa dins de la mateixa
categoria al Llibre Vermell de la Flora Vascular de les Illes Balears.
Els principals perills per a aquesta escassa orquídia són l’abundància de cabres, així
com la construcció de pistes forestals i els tractaments amb herbicides a les voreres
de carreteres i camins.
Totes les poblacions es troben dins el Paratge Natural de la Serra de Tramuntana i
dins Xarxa Natura 2000.
Autor text: Alomar, G. i Hoffmann, V.
Corologia: Europa, oest d’Àsia i nord d’Àfrica
Tendència: Regressió (segons l’autor)
Nivell d’amenaça: Vulnerable (segons el Llibre Vermell)
Categoria de protecció: Vulnerable (Decret 75/2005)

