
Orchis papilionacea Serapias lingua
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PERQUÈLESORQUÍDIES?

Orchis purpurea

Dactylorhiza elata

Les orquídies són un dels grups de plantes més 

valorats a nivell social i que més han contribuït a 

estendre l’interès per la naturalesa i a augmentar 

la sensibilització en la conservació de les espècies 

amenaçades. Per açò, des de la Conselleria d’Agri-

cultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolu-

pament Rural, atents a les inquietuds de la societat 

valenciana cap a la conservació de la natura, ha 

decidit declarar el 2017 com l’Any de les Orquídies.

L’objectiu és incrementar el coneixement sobre la 

distribució geogràfica de les orquídies valencianes, 

mitjançant l’enviament de les dades obtingudes 

en camp al Banc de Dades de Biodiversitat de la 

Comunitat Valenciana, que actualment constitueix 

una plataforma d’accés lliure on line (bdb.cma.gva.

es) amb quasi dos milions de registres sobre les 

espècies silvestres; a més, de pretendre dinamitzar 

i establir un contacte entre l’administració ambien-

tal i les associacions i persones interessades en el 

coneixement del món de les orquídies.

http://bdb.cma.gva.es
http://bdb.cma.gva.es
http://bdb.cma.gva.es
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ACTIVITATS

Dia de l’Orquídia a Alacant

Dissabte, 11 de març.

Activitat. Recerca de les cinc espècies d’orquídies 

que es poden trobar en flor durant el mes de març 

en la partida de Tarraula, al terme de Xàbia (Marina 

Alta), realització d’un cens de poblacions i presa de 

dades biomètriques i fotografia.

Les espècies a rastrejar són: Himantoglossum rober-

tianum, Ophrys speculum, Ophrys x castroviejoi, ...

Places limitades a 25.

Reserves: terebou@ecocultouring.com

Data límit per a inscripcions: divendres, 3 de març.

Durada: 4 hores.

El desplaçament al lloc es realitzarà en mini-bus, 

i el lloc de trobada serà en un punt de fàcil apar-

cament, prop de la carretera (Gata o Ondara). Els 

participants es distribuiran en grups per a recórrer 

la zona.

Inclou un xicotet refrigeri elaborat amb productes 

ecològics i/o tradicionals.

Acte de presentació de la campanya

Dimecres, 1 de març a les 13.00 hores.

Jardí Botànic de la Universitat de València.

Carrer de Quart, 80, València. Jardí Botànic Partida Tarraula

Serapias lingua

mailto:terebou%40ecocultouring.com?subject=Inscripci%C3%B3%20Dia%20de%20l%27Orqu%C3%ADdia%20Alacant
https://goo.gl/maps/4h3jFwUrWbn
https://goo.gl/maps/4HEK7MxFPc32
http://bdb.cma.gva.es
http://bdb.cma.gva.es
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Seminari sobre orquídies de la Co

El cap de setmana 7, 8 i 9 d’abril tindrà lloc el XII 

Seminari sobre orquídies de la Comunitat Valen-

ciana en el Parc Natural del Carrascal de la Font 

Roja d’Alcoi, impartit per Lluís Serra Laliga i Juan 

Catalá Doménech.

 

Té per objecte donar a conèixer el món de les 

orquídies: les seues característiques biològiques i 

les seues particularitats per a atraure pol·linitzadors. 

Amb especial atenció a les espècies valencianes, 

sobretot les presents en les comarques centrals, la 

seua distribució i ecologia. Es completarà amb la 

formació en fotografia d’orquídies.

Es desenvolupa mitjançant sessions teòriques i 

pràctiques de camp per a practicar les tècniques 

fotogràfiques adquirides.

Informació i Inscripció:

SEBiCoP, Sociedad Española de Biología de la 

Conservación de Plantas.

Tel. 634 431 138. 

serralaliga@yahoo.es

www.conservacionvegetal.org

Dia de l’Orquídia a València

Dissabte, 22 d’abril.

Activitat. Recerca d’orquídies en el Parc Natural 

de l’Albufera (València) i Paratge Natural Municipal 

“La Murta i La Casella” (Alzira). Anotació de dades i 

fotografia.

Les espècies a rastrejar són: Anacamptis pyramida-

lis, Orchis fragrans, Ophrys apifera, O. lupercalis, O. 

lutea, O. scolopax, O. speculum, O. tenthredinifera, 

Serapias parviflora, Limodorum abortivum, entre 

altres.

Places limitades a 22.

Reserves: jaumexsoler@telefonica.net

Data límit per a inscripcions: dissabte, 25 de març.

Durada: 8 hores.

Eixida de València cap al Saler. Parada en les proxi-

mitats del càmping i recorregut per la Devesa de 

l’Albufera. Esmorzar i eixida cap a Alzira. Recorregut 

per la vall de la Casella, menjar, noves exploracions 

i retorn a València.

Font Roja El Saler

PNM La Murta 
y la Casella

Ophrys lutea

Seminari sobre orquídies de la Comunitat Valenciana

mailto:serralaliga%40yahoo.es?subject=Inscripci%C3%B3%20XII%20Seminari%20orqu%C3%ADdies%20de%20la%20Comunitat%20Valenciana
http://www.conservacionvegetal.org
https://goo.gl/maps/7HidDedfPsu
mailto:jaumexsoler%40telefonica.net?subject=Inscripci%C3%B3%20Dia%20de%20l%27Orqu%C3%ADdia%20Val%C3%A8ncia
https://goo.gl/maps/cFSTEuyC3KR2
https://goo.gl/maps/tHHZQJaJW412
http://bdb.cma.gva.es
http://bdb.cma.gva.es
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Dia de l’Orquídia a Castelló

Dissabte, 10 de juny.

Activitat. Recerca d’orquídies en el Parc Natural de 

Penyagolosa (Vistabella del Maestrat). Anotació de 

dades i fotografia.

Les espècies a rastrejar són: Cephalanthera dama-

sonium, C. rubra, C. longifolia, Dactylorhiza elata, D. 

fuchsii, D. incarnata, D. sambucina, Listera ovata, Or-

chis coriophora, O. langei, O. ustulata, Ophrys sphe-

godes, Platanthera bifolia, P. chlorantha, entre altres.

Places limitades a 22.

Reserves: jaumexsoler@telefonica.net

Data límit per a inscripcions: dimecres, 25 de març.

Durada: 8 hores.

Eixida des de Castelló, cap a Vistabella del Maes-

trat. Esmorzar en la Font de l’Alforí, breu recorregut 

pels voltants i eixida cap a Sant Joan de Penyago-

losa. Recorreguts per l’entorn i muntanya Rodesnar. 

Dinar a Sant Joan i nous recorreguts per la Font de 

la Pegunta. Retorn a Castelló.

Ciència ciutadana

Les dades de localització de les orquídies recopilades passaran a formar part 

del Banc de Dades de Biodiversitat de la Comunitat Valenciana (BDB), la major 

plataforma on line de recopilació de dades sobre la distribució geogràfica de les 

espècies silvestres de la Comunitat Valenciana, consultable en bdb.cma.gva.es.

Al final de la campanya s’enviarà un informe en el qual quedaran reflectits els re-

sultats i els participants.

Les dades de localització d’orquídies han de complir els requisits del BDB (espècie, 

localització almenys en 1x1km, data i observador) i han d’enviar-se a l’adreça elec-

trònica: biodiversidad_bd@gva.es.

Es recomana registrar-se com a usuari de l’aplicació GVA 

BDB, que serà útil per a introduir les dades de camp i per 

a consultar la informació existent en un determinat lloc.

Font de 
l’Alforí

Sant Joan de 
Penyagolosa

Ophrys speculum

mailto:jaumexsoler%40telefonica.net?subject=Inscripci%C3%B3%20Dia%20de%20l%27Orqu%C3%ADdia%20Castell%C3%B3
http://bdb.cma.gva.es
mailto:biodiversidad_bd%40gva.es?subject=Dades%20localitzaci%C3%B3%202017%20Any%20de%20les%20Orqu%C3%ADdies
https://goo.gl/maps/fYHLTngsN672
https://goo.gl/maps/AashhTkE5fw
https://itunes.apple.com/es/app/gva-bdb/id523606314?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vaersa.gva&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS52YWVyc2EuZ3ZhIl0.
http://bdb.cma.gva.es
http://bdb.cma.gva.es
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CONCURS FOTOGRÀFIC

1º Temàtica

Fotografies de les orquídies silvestres 

de la Comunitat Valenciana preses en 

el territori valencià. Per a les espècies 

més rares poden presentar-se espècies 

de zones pròximes de les comunitats 

autònomes adjacents, amb indicació del 

lloc de captura de la imatge.

2º Participants

Qualsevol persona major de 18 anys.

Aquelles que no estigueren prèviament 

inscrites en les activitats de l’Any de les 

Orquídies, quedaran directament inscrites 

en presentar les fotografies, sempre que 

complisquen amb les bases del concurs.

3º Termini de presentació de fotografies

Fins al 15 de setembre de 2017.

4º Lliurament de fotografies

Les fotografies seran presentades mit-

jançant suport digital per correu electrò-

nic en l’adreça biodiversidad_bd@gva.es 

complint els següents requisits:

• Mode de color: RGB.

• Format d’imatge: JPG amb la mínima 

compressió.

• Pes de l’arxiu entre 3 i 7 Mb.

• L’arxiu haurà de contenir les dades 

EXIF de la presa.

Les imatges hauran de complir l’indicat 

més avall en les bases específiques.

S’enviarà un correu electrònic per cada 

fotografia, incloent la següent informació:

• Nom de l’espècie.

• Lloc de realització.

• Data.

• Equip fotogràfic (almenys marca i 

model de la càmera, i de la lent, en 

cas de no ser compacta).

• Dades de contacte de l’autor: nom 

complet, telèfon i adreça electrònica.

El lloc de la presa de la imatge haurà de 

figurar amb la major precisió possible, 

indicant almenys el municipi i paratge. 

Es recomana afegir la coordenada del 

lloc (UTM, ETRS89 o WGS84), almenys al 

nivell de quadrícula UTM d’1 x 1 km. Les 

dades de localitzacions s’inclouran en el 

Banc de Dades de la Biodiversitat de la 

Comunitat Valenciana (BDB), a nom de 

la persona autora de la fotografia, que 

tenen accés públic a aqueix nivell de pre-

cisió; les localitzacions més exactes no es 

mostren en el BDB, a fi de preservar les 

pròpies poblacions de les plantes.

Donada la dificultat d’identificació d’al-

gunes de les espècies i els canvis en els 

noms científics, el nom de l’espècie serà 

corregit des del Servei de Vida Silvestre 

en cas necessari. 

Es podran presentar un màxim de 5 fo-

tografies per autor de fins a 5 espècies 

diferents d’orquídies.

5º Premis

Les 15 fotos que posseïsquen millor 

puntuació per la selecció més a baix 

indicada, seran triades per a formar part 

del pòster de la sèrie Banc de Dades de 

Biodiversitat del Servei de Vida Silvestre 

de l’any 2017, dedicat a orquídies valen-

cianes. Igualment, els qui hagen realitzat 

les fotos premiades rebran un lot de 

llibres d’edicions recents realitzades 

pel Servei de Vida Silvestre; una vegada 

editada, rebran igualment un exemplar 

de la Monografia d’Orquídies Silvestres 

de la Comunitat Valenciana. 

Amb independència de l’anterior, les 

imatges de major qualitat o aquelles 

Es convoca un concurs fotogràfic de les orquídies de la Comunitat Valenciana per a 

triar les millors imatges, amb les quals s’editarà un pòster dins de la col·lecció Banc 

de Dades de Biodiversitat, que s’edita regularment des de la Conselleria d’Agricul-

tura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Bases del concurs

Barlia robertiana (=Himantoglossum robertianum) Himantoglossum hircinum

mailto:biodiversidad_bd%40gva.es?subject=Fotografies%20concurs%202017%20Any%20de%20les%20Orqu%C3%ADdies
http://bdb.cma.gva.es
http://bdb.cma.gva.es
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que posseïsquen detalls específicament 

requerits per a l’edició, tot i que no ha-

gen sigut premiades, podran tenir-se en 

compte  en la confecció de la Monogra-

fia d’Orquídies Silvestres de la Comu-

nitat Valenciana en elaboració des del 

citat Servei.

6º Jurat i selecció dels guanyadors

El jurat estarà compost per per repre-

sentants de:

• Direcció general de Medi Natural i 

d’Avaluació Ambiental.

• Jardí Botànic de València (Universi-

tat de València).

• FUNDEM, Fundació Enrique Montoliu.

• SEBiCoP, Sociedad Española de Bio-

logía de la Conservación de Plantas. 

En una primera fase es triaran fins a 

3 fotografies per espècie. Al seu torn, 

d’entre aquestes, es triarà una sola per 

cada espècie, amb un màxim de 15, per 

a formar el pòster.

7º Propietat i ús de les fotografies

Les fotografies podran ser utilitzades pel 

Servei de Vida Silvestre de la Direcció 

general de Medi Natural i d’Avaluació 

Ambiental, per a il·lustrar les publi-

cacions que es realitzen amb motiu 

de l’Any de les Orquídies, conservant 

l’autor, en qualsevol cas, tots els drets 

inherents a la seua obra.

Així mateix, les fotografies rebudes tam-

bé podran ser publicades ─en baixa reso-

lució, grandària reduïda i amb indicació 

de l’autor─ en les fitxes de les espècies 

del Banc de Dades de Biodiversitat de la 

Comunitat Valenciana (bdb.cma.gva.es), 

amb el degut permís dels autors .

El Servei de Vida Silvestre es reserva 

el dret sobre totes les fotografies pre-

sentades per a una possible exposició 

o projecció amb algunes o la totalitat 

d’aquelles.

En la publicació de les fotografies 

sempre n’apareixerà reflectida l’autoria, 

comunicant en tot moment el seu ús a 

l’autor.

BASES ESPECÍFIQUES

• Les fotografies han de ser originals 

i inèdites i no estar a l’espera de la 

decisió d’un altre jurat o haver sigut 

premiades amb anterioritat en un 

altre concurs o certamen fotogràfic.

• No s’admeten fotomuntatges o 

fotografies retocades digitalment, si 

bé seran admeses aquelles imatges 

amb ajustos de lluentor, to, contrast, 

etc., usats per a millorar la qualitat de 

la fotografia, així com la retallada per 

a millorar la composició de la imatge.

• No s’acceptaran fotografies en les 

quals s’haja arrancat totalment o 

parcial alguna planta.

• No s’admet l’ús d’elements aliens 

a la situació real dels exemplars 

fotografiats, tals com fons artificials, 

polvorització d’aigua sobre la planta, 

o qualsevol manipulació de l’entorn 

natural.

Aceras anthropophorum Orchis italica

Limodorum abortivum

http://bdb.cma.gva.es
http://bdb.cma.gva.es
http://bdb.cma.gva.es


de la comunitat
parcs naturals

valenciana

Entitats col·laboradores

L’Albarda

Acte de clausura de la campanya

Dimarts, 17 d’octubre a les 12.00 hores.

Jardí Mediterrani de l’Albarda.

FUNDEM, Fundació Enrique Montoliu.

Pedreguer (Marina Alta).

https://goo.gl/maps/d4L8fYhyLft
http://bdb.cma.gva.es

