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Descripció

L’orquídia de prat és una de les més grans que
creixen a les nostres illes: pot ultrapassar el mig
metre d’alçada. Les fulles, grosses i llargues,
estan distribuïdes per tota la tija. Les flors, molt
vistoses, són de color porpra i agrupades en
forma d’espiga.
És una planta de distribució europea que, a
les Balears, únicament es coneix a l’illa de
Mallorca, concretament al Parc Natural de
l’Albufera. Aquesta població presenta alguns
trets diferenciadors, demostrats amb estudis
moleculars, que fa que sigui única a nivell
mundial.

Mans a la feina:
Evolució i Gestió
de l’espècie

Des de fa anys l’espècie, és objecte de seguiment i estudi per part del personal del Parc Natural de s’Albufera
de Mallorca que realitza un cens anual de la població des de fa 15 anys. El nombre d’orquídies ha anat fluctuant d’un any a l’altre, sense superar mai els 1900 individus. Al darrer recompte d’aquesta espècie (2008)
només s’han comptabilitzat 587 exemplars, dels quals un 48% es troben situats a les proximitats de les cases
de Son Bosc.
El principal factor limitant per a la supervivència d’aquesta orquídia és la disponibilitat d’hàbitat. Està
distribuïda en 10 nuclis poblacionals amb unes àrees de distribució i d’ocupació molt petites: això la fa molt
vulnerable.

Característiques

A s’Albufera la trobam a diferents hàbitats, a
llocs molt concrets. Com el seu nom indica,
Orchis palustris viu a zones humides: aiguamolls,
herbassars humits, canyissars i jonqueres, i fins i
tot a sòls salins. També s’ha observat als sòls més
secs de zones elevades de dunes interiors, com
a Son Bosc (zona annexa al Parc Natural). Està
classificada i catalogada com a Vulnerable al ‘Llibre
Vermell de la Flora Vascular de les Illes Balears’ i al
Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades. Al llarg de
2009 es redactarà el Pla de Conservació d’aquesta
planta que determinarà els objectius i les accions
necessàries per aconseguir la seva conservació.

Conservar l’orquídia de prat és un autèntic repte de conservació: es tracta d’una espècie vegetal molt
particular amenaçada per un projecte urbanístic que presenta petites poblacions a una àrea reduïda i dins un
ecosistema molt vulnerable com són les zones humides que, en aquest cas, es troba envoltat per urbanitzacions
i complexes turístics.

Protegir i conservar
la nostra natura és
UN ESFORÇ DE TOTS
La protecció de la natura requereix aplicar

administracions, empreses i particulars, per

mesures especials sobre els animals i les

aconseguir la conservació i recuperació de tot

plantes que estan en major perill.

el patrimoni natural propi de les Illes Balears.

A aquesta tasca, promoguda per la Conselleria
de Medi Ambient, s’hi han d’implicar altres

