Ruta seguint les orquídies de la Universitat Autònoma de Barcelona








Enllaç Wikiloc: https://ca.wikiloc.com/rutes-observacio-de-flora/ruta-seguintles-orquidies-de-la-universitat-autonoma-de-barcelona-87489972
Longitud: 3,9 km
Dificultat: fàcil
Desnivell: 40 m
Tipologia: circular
Època recomanada: mitjans d’abril a mitjans de juny
Accessibilitat
o En cotxe: la ruta comença i acaba al pàrquing
entre el rectorat de la UAB i la facultat de
veterinària
o En autobús: si se surt de Barcelona, cal
agafar la línia E3. Si se surt de Sabadell, la B6,
i de Terrassa, la línia M1
o En tren: segurament és l’accés més pràctic i
conegut. El començament de la ruta es troba a
3 minuts de la parada “Universitat Autònoma”
de FGC. S’hi pot arribar amb la línia S2, tant
des de Sabadell com de Barcelona, o la línia
Ophrys bertolonii subsp. catalaunica
S6 des de Barcelona.
Pel que fa a rodalies, es pot agafar la línia R7
a Cerdanyola del Vallès i baixar a l’estació de Cerdanyola universitat,
situada a 25 minuts del punt d’inici. També hi ha la opció d’agafar un bus
intern dins el propi campus.

Les parades marcades a la ruta acostumen a contenir individus
en flor de les espècies esmentades. Tot i així, cal recordar que no
totes les orquídies floreixen alhora, i que a més a més, no totes
fan flor cada any. Així doncs, malgrat que les parades siguin punts
on ens hi podem fixar més, no sempre hi seran. Contràriament,
fora d’aquestes parades també podem trobar individus en flor de
diferents espècies, especialment de Ophrys passionis, que ja
comença a florir a principis d’abril.
Primera parada: rectorat de la UAB
La ruta comença al rectorat de la UAB. Un cop allà, ens dirigim
cap al sud-oest, en direcció a l’estació de FGC. A mà esquerra, hi
tenim la primera parada, on podem trobar la flor d’abella, Ophrys
apifera, a més a més de la totalitat d’espècies del gènere Serapias
presents a Catalunya, com ho són S. vomeracea, S. lingua i S.
parviflora.
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Segona parada: a mà dreta de l’Eix Central
Un cop superada la primera parada, es travessa la via de tren, i es passa per la plaça
Cívica fins baixar a la facultat de Ciències Socials i Dret, on ens desviem cap a la dreta.
Seguim per un camí lateral a l’eix central, fins la segona parada, un talús on podem
trobar dues espècies d’orquídies: el curraià pàl·lid (Cephalantera damasonium), sota
d’un roure gran i, una mica més amunt del talús, a mà dreta, hi trobem la flor d’aranya o
abellera de la passió, Ophrys passionis.

Tercera parada: columnes de la UAB
Un cop sortim de la segona parada, hem de seguir baixant en
la mateixa direcció. Baixarem a l’eix central, que queda a mà
esquerra, i passarem per sota la facultat de Ciències i
Biociències a nivell del tràfic. Després, seguint l’eix central
deixem enrere el Servei d’activitat física (SAF) fins a arribar
prop de l’autopista, al prat de les columnes de la universitat.
Allà hi trobem la tercera parada, entre el prat i unes alzines
disperses que s’hi troben. En aquest punt es poden observar
una altra vegada la Serapias vomeracea, així com les
mosques grosses, Himantoglossum robertianum, que floreix
d’hora, i que, tal com indica el seu nom en català, té una mida
considerable.
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Quarta parada: escales de Comunicació
Seguim, sortint del prat cap a l’esquerra, i a la següent
rotonda a mà dreta. Seguim pujant en sentit nord-est, fins a
trobar unes escales que surten a l’esquerra, que pugen fins
a la facultat de comunicació. Al costat hi ha uns talussos,
on podem tornar a trobar Himantoglossum robertianum.

Ophrys apifera

Parada final: talús darrere l’Escola de Postgrau.
Seguim la direcció fins a la biblioteca de comunicació, i allà
trenquem a l’esquerra, pujant per un camí uns pocs metres,
fins trobar l’escola de postgrau i doctorat. Al darrere
d’aquest edifici, tocant a la Travessera de Can Miró, és a
dir, la carretera que baixa de la Vila Universitària, hi ha el
talús amb més riquesa d’espècies d’orquídies. Allà hi
podem trobar les dues Ophrys abans esmentades, les tres
Serapias, i una espècie que fins ara no havíem vist: Cephalantera damasonium
l’abellera catalana, Ophrys bertolonii subsp. catalaunica.
Un cop arribades a aquest punt, només queda tornar a l’estació de FGC passant un altre
cop per la plaça Cívica, i pujar fins al rectorat.
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Aquesta activitat està integrada en el
programa ADN-ADENC, subvencionat pel
Departament
d’Acció
Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural de la
Generalitat de Catalunya.
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