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PLANTES VASCULARS DEL DELTA DEL LLOBREGAT*1 

 NOM CIENTÍFIC NOM CATALÀ ESTATUS ÈP. FLORACIÓ 

ORQUÍDIES DEL DELTA DEL LLOBREGAT 

1 Epipactis helleborine subsp. helleborine Epipactis de fulla ampla molt rara abril - agost 

2 Epipactis kleinii (parviflora) Epipactis de flors 
petites 

molt rara maig - juny 

3 Epipactis microphylla Epipactis de fulla petita escassa maig - juny 

4 Cephalanthera longifolia Curraià blanc rara març - abril 

5 Cephalanthera rubra Curraià vermell molt rara juny - juliol 

6 Limodorum abortivum subsp. abortivum Clavell violaci molt rara abril - maig 

7 Spiranthes spiralis Orquídia de tardor comuna setembre - 
octubre 

8 Anacamptis (Orchis) coriophora subsp. 
fragans 

Abellera olorosa comuna abril - juny 

9 Orchis anthropohora ( Aceras 
anthropophorum) 

Flor de l'home penjat comuna març - juny 

10 Himantoglossum robertianum (Barlia 
robertiana) 

Mosques grosses molt rara maig - juny 

11 Anacamptis pyramidalis Barreret molt rara maig - juny 

12 Serapias vomeracea Gall longipètal molt rara abril - maig 

13 Serapias lingua Gall llengut molt rara abril - maig 

14 Serapias parviflora Gall parviflor  (Gallets) comuna abril - maig 

15 Ophrys speculum subsp. speculum Abellera de mirall escassa març - maig 

16 Ophrys lutea subsp. lutea Abellera groga  rara març - juny 

17 Ophrys fusca subs. fusca Abellera fosca comuna gener - març 

18 Ophrys sphegodes subsp. passionis Abellera de la Passió comuna febrer - abril 

19 Ophrys  bertolonii subsp catalaunica Abellera catalana molt rara abril - maig 

20 Ophrys scolopax Abellera becada molt rara abril - juliol 

21 Ophrys tenthredinifera Abellera vermella comuna febrer - abril 

22 Ophrys apifera subsp. apifera Flors d'abella comuna abril - juny 

 ESPÈCIES DESAPAREGUDES    

1 Epipactis palustris      

2 Spianthes aestivalis      

3 Orchis laxiflora      

*
1
 González, V.; Del Hoyo, R.; Macías, C. :  Estudi florístic i corologia de la família Orquidaceae al delta del Llobregat. Spartima 

nº 3. Anys 1997-98. 


