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ABSTRACT
Les orquídies presenten una gran varietat de mecanismes de pol·linització, dels quals es
destaca la pol·linització no recompensada, que consisteixen en elaborar una sèrie de
reclams físics i químics per als seus pol·linitzadors que actuen com a senyals indicadores de
que en les flors s’hi troba la presència d’un benefici per a l’insecte però en realitat aquest no
és present, pel que el pol·linitzador queda decebut. En aquest estudi s’ha seleccionat una
espècie present a l’illa de Mallorca, Orchis longicornu, on els objectius són estudiar diversos
paràmetres relacionats amb la seva biologia reproductiva, com l’eficàcia de la pol·linització,
el percentatges de fructificació, la viabilitat de les llavors i les possibles relacions amb la
morfologia de la planta. Els mecanismes més exitosos han resultat ser l’autogàmia,
geitonogàmia i al·logàmia sempre i quan aparegués un vector que induís la fecundació. Els
paràmetres biomètrics no han tingut correlacions significatives amb l’èxit reproductiu, tot i
que s’han observat diferències entre els individus que han fructificat i els que no ho han fet.
Les flors han s’han distribuït en distints tipus de grups funcionals amb una predominança del
rol masculí. En quant a la densitat, no s’ha trobat cap influència en l’èxit reproductiu de la
població.

Orchids have a high variety of pollination mechanisms and with a high occurrence of nonrewarding pollination, which consists on make chemical and physical claims to keep their
pollinators attention acting as indicatory signals of presence of benefits inside the flower,
although none of them is present which creates a deception to the pollinator. In this study we
have selected an orchid species present in Mallorca island, Orchis longicornu, whose
objectives have been study a variety of parameters related to its reproductive biology such
as pollination exit, fruit set, seed viability and relations with plant morphology. The most
successful mechanisms have been autogamy, geitonogamy and allogamy just if an external
pollination inducer is present. The biometric parameters have not presented significant
correlations with reproductive success, though differences between fructified and nonfructified individuals have been observed. Flowers have been distributed in different
functional groups with a predominance of masculine role. Density has not shown any
correlation with reproductive success of populations.
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INTRODUCCIÓ
La família Orchidaceae presenta unes característiques particulars
Actualment existeixen 19500 espècies d’orquídies diferents (Dressler, 1993) pel que queda
situada com la segona família del regne vegetal més nombrosa (Jersáková, J., et. al., 2006).
Aquesta diversitat combinada amb la seva morfologia, que resulta molt atractiva per la
societat, i les seves característiques funcionals i fisiològiques, que han estat un punt
d’interès important en el món de la biologia de les plantes, la situen en un marc de la
investigació dedicat exclusivament a estudiar aquesta família en particular.
El primer gran descobriment que es va dur a terme en aquesta família va ser a finals del
segle XVIII observant l’absència de nèctar a les flors tot i havent-hi visites d’insectes
constantment i funcionant com a principals vectors de pol·len entre les poblacions. Per tant
es va sentenciar per primer cop que les flors d’orquídia no contenen nèctar i, en
conseqüència, enganen al seus pol·linitzadors (Sprengel, 1793). Quasi cent anys després,
Darwin (1887) va refusar les conclusions de Sprengel objectant que els insectes, i més
concretament les abelles, serien suficientment intel·ligent com no per caure dins aquesta
“gegant impostura”. En l’actualitat, es sap per una immensitat de publicacions que Darwin
estava equivocat i existeixen moltes espècies d’orquídies que no ofereixen recompensa als
seus pol·linitzadors. De les 7500 espècies angiospermes que empren aquest mecanisme de
pol·linització deceptiva, 6500 són orquídies (Renner, 2006). A més, aquesta interacció no es
veu reforçada per cap coevolució entre les orquídies i els seus pol·linitzadors (Szentesi,
2002) pel que tampoc es podria explicar evolutivament aquest fet.
Els mecanismes deceptius emprats per les orquídies inclouen molts de enganys distints,
entre ells s’hi troben la recollida d’aliment, que es proposa l’origen en un entorn on uns
insectes emergits, immigrants o exploradors que han esgotat els seus recursos comencen a
pol·linitzar els individus sense sentir-se decebuts per la falta de recompensa (Steiner, 1998).
Els individus que empren aquesta estratègia empren trets florals típics de flors que ofereixen
aliment, tals com el color de la flor, essències, indicadors de la presència de nèctar, la forma
de la inflorescència i els pol·linis (Gumbert i Kunze, 2001; Galizia, et. al., 2005). Una altra
estratègia de pol·linització deceptiva és la imitació d’un refugi, formant el tub floral de
mode que el pol·linitzador es pot amagar o dormir en un període desfavorable (Grumprecht,
1977). Al mediterrani, hi troben el gènere Serapias spp. com un exemplar d’aquesta
estratègia (Dafni, et. al. 1981). Un altre tipus d’estratègia es la atracció sexual en la qual la
flor mimetitza un insecte femella i emet senyals químiques per a captar l’atenció de l’insecte
mascle i que aquest s’hi aproximi per a copular i la pol·linitzi (Jersáková, et. al., 2006).
Aquestes senyals poden ser tant feromones sexuals específiques de l’espècie de l’insecte
pol·linitzador com senyals tàctils i visuals (Bergström, 1978). Es va observar una variant
d’aquesta estratègia anomenada la decepció Rendezvous on les abelles mascles
inspeccionen al voltant de les flors d’orquídia a la cerca de femelles mentre aquestes van a
cercar el nèctar o pol·len, i de manera causal són atrets per aquestes orquídies degut a la
similitud en la coloració o en les feromones. Un exemple seria la Orchis papillonacea (Vogel,
1972).
Aquests mecanismes també han anat apareixent i evolucionant en conjunt. Es creu que la
decepció sexual por haver evolucionat de la decepció alimentària degut a l’existència
d’espècies que exploten tant la via sexual com l’alimentària (Vogel, 1972; Bino, et. al., 1982;
Stoutamire, 1983; Dafni i Bernhardt, 1990; Nilsson, 1992; Kores, et. al., 2001).
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Oferir recompensa al pol·linitzador, avantatge o inconvenient?
L’èxit d’aquesta estratègia reproductiva ha fet plantejar-se als investigadors en si aquest
suposa un avantatge evolutiu per a la planta o si bé es un perjudici que afectarà a la seva
interacció amb el pol·linitzador. Tot i que actualment no es troba una resposta clara,
existeixen hipòtesis sobre els beneficis que pot conduir aquesta estratègia en l’eficàcia
biològica de la planta.
Aquestes hipòtesis van des de la limitació dels recursos en la qual es suposa que la
reproducció sexual es troba limitada primàriament pels recursos en les plantes (Lloyd, 1980;
Stephenson, 1981; Calvo i Horvitz, 1990; Calvo, 1993; Mattila i Kuitunen, 2000) i per tant un
estalvi en la producció de nèctar podria resultar beneficiós. A més, l’atribució a la
visualització de la flor és més important per alleujar la limitació de pol·len que la presència
de nèctar (Sih i Baltus, 1987; Hessing, 1988). Una altra possibilitat és la hipòtesi de
pol·linització creuada, ja que s’ha comprovat que les distàncies de la dispersió pol·línica
són millors en espècies deceptives degut a la tendència del pol·linitzador a distanciar-se de
les zones que no ofereixen recompensa i, per contrari, romandre en les que sí n’ofereixen
(Peakall i Beattie, 1996; Aleandersson, 1999; Keasar, 2000; Smithson i Gigord, 2003;
Renner, 2006). Per altra banda, també s’ha comprovat que la producció de llavor i la seva
qualitat es redueix després de la autopol·linització (Tremblay, et. al., 2005).
Les orquídies presenten altres problemes afegits que també podrien explicar l’adopció
d’aquest tipus d’estratègia. Macior (1971) proposà que aquest mecanisme va sorgir degut a
la baixa densitat poblacional de les orquídies, pel que no es trobarien en disposició de
generar despeses addicionals en la producció de nèctar i haurien d’optar per altres vies. Una
altra hipòtesi es basa en que l'estructura del pol·lini ja es troba preparada per rebre una
sola visita, pel que el mecanismes de decepció incrementarien la taxa de remoció del pol·lini
(Smithson i Gigord, 2001). Finalment existeix la hipòtesi del transport eficient que es basa
en les investigacions de Harder (2000) que va obtenir una dispersió exitosa del pol·len
d’orquídia del 9.6-36.9% que resultà ser superior a les plantes que ofereixen recompensa.
Totes aquestes hipòtesi es basarien en que degut a una necessitat, les orquídies han
evolucionat de manera a adoptar aquest mecanisme. De fet, la recompensa amb nèctar ha
estat tradicionalment pensat com una condició ancestral mentre que l’absència de nèctar en
les orquídies es considera d’origen més recent (van der Pijl, 1966; Dressler, 1981; Dafni,
1987; Dafni i Bernhardt, 1990; Aceto, et. al., 1999). Estudis amb màxima parsimònia en
anàlisi de cladística han suggerit que les orquídies provenen de plantes sense nèctar però
que recompensaven amb l’aport de pol·len (Bateman, et. al., 2003) i a més, es proposa que
la producció de nèctar en les orquídies que n’ofereixen hauria desaparegut i tornat a
aparèixer anàlogament en distints clados (Aceto, et. al., 1999; Cozzolino, et. al., 2001;
Bateman, et. al., 2003).
L’abellera banyuda (Orchis longicornu Poiret)
L’espècie estudiada en aquest treball és l’Abellera banyuda (Orchis longicornu). Es
distribueix per la mediterrània meridional. A les Illes Balears, es pot trobar a Mallorca i
Menorca. El seu hàbitat són les garrigues i els boscos aclarits. Presenta una forma vital
geòfita i l’època de floració es situa entre el febrer, març i abril mentre que la fructificació
s’inicia entre abril, maig i juny.
Consta d’unes flors de colors molt variables, des de blanc, rosa fins a púrpura. Es
caracteritzen per presentar un esperó allargat i corbat cap a munt (Fotografies 1, 2, 3, 4, 5).
Les fulles es disposen en roseta basal, amb un marge enter i una forma allargada. La
inflorescència pot presentar un nombre molt variable de flors, des d’una fins a la vintena.
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Actualment existeix molta controvèrsia respecte a la nomenclatura d’aquesta espècie. Poiret
va anomenar-la Orchis longicornu al 1789 tot i que actualment es debat un possible canvi de
gènere incloent-la dins Anacamptis i passant a anomenar-se Anacamptis longicornu segons
Bateman al 1997.
Per altra banda, s’han trobat moltes similituds morfològiques amb Orchis morio L. arribant a
poder crear confusions. La diferència es troba en alguns caràcters morfològics i genotípics a
més de presentar una distribució disjunta, ja que O. morio ha estat localitzada per la
península ibèrica, la costa mediterrània, Turquia i Marroc, mentre que O. longicornu es situa
únicament per la zona oest de la regió mediterrània (Corrias, et. al., 1991).

Estudiant la biologia reproductiva. Objectius
Actualment no existeixen estudis publicats sobre la biologia reproductiva de Orchis
longicornu Poiret, tan sols existeix bibliografia sobre un estudi realitzat per alumnes del grau
de biologia (Cortés, et. al. 2013) i articles sobre la seva emparentada Orchis morio la qual
s’ha emprat en aquest treball com a model per a analitzar els resultats obtinguts. Així doncs,
els objectius d’aquest estudi han estat:
(1) Determinar els mecanismes de pol·linització viables, els més eficients i relacionar-ho
amb la estratègia de decepció per aliment que empren.
(2) Recollir els paràmetres biomètrics de diverses poblacions de Mallorca, comparar-ho
entre si per observar variacions i relacionar-les amb l’eficàcia biològica.
(3) Estudiar la funcionalitat de les flors, per tal de tenir una visió sobre el transport del
pol·len per part dels pol·linitzadors i la proporció entre cada grup funcional.
(4) Obtenir els valors de densitat de les poblacions estudiades i establir-ne relacions
amb l’èxit reproductiu per tal d’investigar les possibles relacions entre ambdós
paràmetres.
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MATERIAL I MÈTODES
Espècie i zones d’estudi
L’espècie Orchis longicornu no presenta investigacions anteriors sobre la seva biologia
reproductiva, pel que no s’ha pogut tenir un referent. No obstant, aquesta presenta varies
característiques en comú amb Orchis morio pel que fa a la seva biologia, pel que es poden
extreure comparacions entre ambdues per iniciar els estudis de pol·linització. La ecologia
reproductiva (Johnson i Nilson, 1999) i la autocompatibilitat relacionada amb la capacitat de
fructificar (Jersákova, 1998) han estat estudiades en O. morio anteriorment, indicant la
compatibilitat tant entre altres individus com en si mateixos, tot i que en qualsevol dels casos
ha estat necessari la intervenció d’un vector.
L’estudi s’ha realitzat en cinc àrees ubicades al mapa de Mallorca de la Imatge 1 les quals
han estat seleccionades després d’una recerca a la base de dades del Bioatles del Govern
de les Illes Balears i de referències obtingudes per altres persones (Pere Vicens,
comunicació personal).

Imatge 1. Mapa de la Illa de Mallorca indicant les cinc poblacions estudiades: (1) Camí des Jardí d’en Ferrer (Pòrtol),
(2) Son Doblons (Sta. Margalida) , (3) Sa Torre (Llucmajor), (4) El bosc de Bellver (Palma) i (5) Parc Natural de Mondragó
(Santanyí) Escala 1:35000. Imatge obtinguda per Google Earth

Totes les poblacions han estat avaluades sota el mateix criteri per mantenir les condicions
de l’experimentador i el material emprat constants per evitar errors d’origen tècnic. Les
poblacions de Pòrtol (Imatge 2), Sta. Margalida (Imatge 3) i Llucmajor (Imatge 4) han
presentat una àrea única i definida que engloba tots els individus estudiats, mentre que
Bellver (Imatge 5) i Mondragó (Imatge 6) han presentat fragmentacions. Per una banda, en
la zona de Mondragó, els individus estudiats es divideixen entre mostres individuals situades
en la vorera del camí (n=41) i els presents en una àrea de major densitat (n=29), mentre que
a la zona de Bellver les poblacions es divideixen en cinc subpoblacions.
La zona del bosc de Bellver ha estat l’escollida per a realitzar l’estudi de la determinació dels
mecanismes de pol·linització addicionalment a l’estudi dels valors biomètric i de densitat que
es realitza a la resta de poblacions, pel que s’han seleccionat un sector de la població per a
la primera part de la investigació (n=33) i un altre sector per a la segona part (n=50).

5

Imatge 2. Mapa del Jardí d’en Ferrer (Pòrtol) amb la zona
estudiada dins un quadrat vermell. Escala 1:150.
Imatge obtinguda per Google Earth

Imatge 3. Mapa de Son Doblons (Sta. Margalida) amb la
zona estudiada dins un quadrat vermell. Escala 1:150.
Imatge obtinguda per Google Earth

Imatge 4. Mapa de Sa Torre (Llucmajor) amb la zona
estudiada dins un quadrat vermell. Escala 1:100.
Imatge obtinguda per Google Earth

Imatge 5. Mapa del bosc de Bellver on s’indiquen les cinc
subpoblacions estudiades amb punts vermells. Escala 1:350.
Imatge obtinguda per Google Earth

Imatge 6. Mapa del Parc Natural de Mondragó (Santanyí)
amb la zona estudiada densa dins un quadrat vermell i el
camí amb els individus puntuals indicat amb una línia
vermella. A la dreta, el torrent de s’Amarador. Escala 1:200.
Imatge obtinguda per Google Earth
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Determinació dels mecanismes de pol·linització
La metodologia aplicada per dur a terme aquesta part experimental ha estat realitzada amb
èxit en altres estudis, tant en altres espècies com Eulophia alta (Johnson, et. al., 2009) i
Barlia robertiana (Sánchez, 2014) com en altres treballs acadèmics de l’espècie en qüestió,
Orchis longicornu (Cortés, et. al., 2013). Per a determinar els mecanismes de pol·linització
de l’espècie s’han seleccionat cinc estratègies conegudes que seran sotmeses a les mostres
(Fotografia 14). A continuació s’expliquen en que es basen aquests mecanismes i com es
realitzaran experimentalment sobre les flors:
La Agamospèrmia (Ag) és un tipus de reproducció asexual en el qual es produeixen
llavors sense fecundació de l’òvul. Es tracta emascular la flor i a continuació incorporar una
xarxa d’exclusió de pol·linitzadors per a mantenir-la aïllada de possibles pol·linitzadors
(Fotografies 6 i 10).
L’Autogàmia passiva (Ap) representa la capacitat de l’individu de reproduir-se
sexualment amb el pol·len de la mateixa flor, en condicions naturals i sense manipulació
prèvia. En aquest tractament tan sols és necessari la incorporació de la xarxa d’exclusió de
pol·linitzadors (Fotografies 6 i 13).
L’Autogàmia induïda (Ai) és el mecanisme pel qual una flor es fecundada pel seu
propi pol·len. El tipus de tractament és similar a l’anterior amb la diferència que en aquest
cas la pol·linització s’indueix artificialment per part de l’experimentador. Aquest tractament
es realitzarà emasculant la flor, incorporant pol·len dels pol·linis sobre l’estigma de la
mateixa flor i finalment cobrir l’individu amb una xarxa d’exclusió de pol·linitzadors
(Fotografies 6 i 12).
La Geitonogàmia induïda (Gi) es basa en que les flors són pol·linitzades per pol·len
d’una flor distinta, però essent aquesta del mateix individu. La metodologia a seguir es basa
en l’emasculació de la flor, la pol·linització manual amb el pol·len d’una flor distinta però del
mateix individu i finalment la coberta amb la xarxa d’exclusió de pol·linitzadors (Fotografies
6 i 11).
L’Al·logàmia (Al) tracta d’indicar l’èxit reproductiu del pol·len provinent d’un individu
diferent. Per això és necessari emascular la flor tractada i pol·linitzar manualment l’estigma
d’aquesta amb el pol·len d’un individu diferent (Fotografies 6 i 9).
La pol·linització de l’estigma manual es realitza mitjançant la recollida de pol·len amb unes
pinces i un punxó, i depositant el material recollit sobre l’estigma. És important observar que
a sobre l’estigma s’hi ha dipositat el pol·len correctament per a garantir l’èxit de la
manipulació.
Tots els tractaments han de ser aplicats a flors poncelles que encara no s’hagin obert o bé a
flors obertes on s’observi que no ha hagut cap visita, això és, amb els pol·linis intactes i
l’estigma sense presència de pol·len (Fotografies 7 i 8). A més es seleccionen individus
Control als quals no s’hi aplicarà cap tractament ni la xarxa d’exclusió de pol·linitzadors, i es
marcaran amb un fil de color blanc per diferenciar-los de la resta de població.
Les mostres es van deixar in situ durant unes setmanes fins que els individus haguessin
fructificat (Fotografia 15). Posteriorment es va procedir al recompte de fruits generats per
cada tractament i es va calcular el fruit set per tal d’obtenir el percentatge d’èxit de
fecundació de l’ovari. La fórmula per obtenir el fruit set és:
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Estudi de la viabilitat de les llavors
Quan els fruits han estat madurs (Fotografia 16), s’han recol·lectat dins un sobre i es porten
al laboratori per a procedir a fer el recompte de les llavors del seu interior. No es tracta d’un
recompte quantitatiu, ja que les llavors són mil·limètriques i una quantitat significativa es
perd abans de la recol·lecció, sinó que es pretén obtenir la proporció de llavors que
presentin un embrió al seu interior enfront de les llavors estèrils (Fotografia 17). Aquest
estudi ha permès descartar fruits que ens donin un “fals positiu” en l’estudi de la viabilitat del
tractament estudiat.
El mètode ha consistit en repartir les llavors de la càpsula sobre una placa de petri de
manera que quedin uniformement distribuïdes per tota la seva extensió i s’han realitzat un
recompte amb la lupa binocular de deu mostres de la placa que incloguessin
aproximadament cent llavors. Després s’ha realitzat el percentatge total de la placa amb el
sumatori de les deu mostres analitzades i seguint la fórmula següent:

Característiques biomètriques
Per tal d’estudiar la relació entre les característiques de l’estructura de la planta i el seu
percentatge de fructificació, s’han obtingut mesures d’una sèrie de paràmetres biomètrics
que en altres estudis han resultat significativament rellevants, com són l’altura de la planta,
el nombre de flors (Vandewoestijne, et. al., 2009), altura de la inflorescència (Smithson,
2002), nombre de fruits i fruit set (Jersáková, et. al., 1998).
Funcionalitat de les flors
Les flors dels individus dels quals s’han obtingut les mesures biomètriques han estat
recol·lectades una vegada finalitzada la seva funció, això es, quan perden la coloració i es
sequen, i es porten al laboratori per tal d’observar sota una lupa binocular si presenten els
pol·linis en el seu interior, a més d’anotar si dita flor es trobava fructificada o no. D’aquesta
manera s’obté la funcionalitat de la flor (masculina, femenina, mixta o no visitada).
Densitat poblacional
La densitat dels individus també ha estat un factor estudiat i amb resultats significatius en
altres estudis (Smithson, 2002; Jersáková, et. al., 1998) pel que s’han mesurat els límits de
les àrees estudiades i s’han comptat el nombre total d’individus presents dins d’aquesta. En
el bosc de Bellver, s’han comptat les 5 subpoblacions per separat, mentre que a Mondragó
només s’ha tingut en compte l’àrea d’alta densitat, ometent els individus aïllats trobats a les
voreres de camí.
Anàlisi estadístic
Les dades obtingudes en els apartats anteriors s’han analitzat estadísticament amb el
programa SPSS sotmetent-les a un test la normalitat i posteriorment, les quals han estat
significativament inclosos dins aquest tipus de distribució se’ls hi ha realitzat un test d’anàlisi
de la variància (anova), test de Levenne per a homogeneïtat de les variàncies, test t-Student
per a mostres independents i test de Duncan, segons el tipus de mostra que hagi estat
sotmesa.
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RESULTATS
Determinació dels mecanismes de pol·linització
La Figura 1 compara els percentatges de fructificació o fruit set de les plantes sotmeses als
tractaments de Agamospèrmia, Autogàmia passiva, Autogàmia induïda, Geitonogàmia i
Al·logàmia. Els tres tractaments induïts (Ai, Ge, Al) presenten un fruit set significativament
superior als dos tractaments passius i a la població control. Degut a que es tracten de dades
descriptives i amb una matriu de dades 0 “no fruit i 1 “fruit” per a cada element estudiat, no
s’ha pogut realitzar cap test estadístic ni es poden representar variàncies o errors entre
mostres. Inicialment es va realitzar una població Control de n=25 seguit la metodologia
descrita en l’apartat anterior, però finalment ha estat descartada degut a que comparat amb
el fruit set de l’estudi biomètric de la zona de Bellver amb un n=359 s’obtenen valors molt
diferents, pel que s’opta per seleccionar aquests darrers per ser més precisos.

Figura 1. Efectes de cada tractament sobre la producció de fruits 3 setmanes des prés de realitzar la manipulació de les flors i
l’embossament de la planta. En el gràfic s’observa el Fruit Set de les plantes sotmeses a Agamospèrmia (Ag; n=26),
Autogàmia passiva (Ap, n=24), Autogàmia induïda (Ai, n=25), Geitonogàmia (Ge, n=26) i Al·logàmia (Al, n=25) en contrast
amb els individus Control (C, n=50).

Dels fruits obtinguts en cada tractament s’ha procedit a analitzar la viabilitat de les llavors
formades, de manera que es distingeix entre “fèrtils” i “estèrils”. De cada fruit estudiat, s’han
obtingut el nombre de llavors de cada tipus i s’ha calculat el percentatge de viabilitat
d’aquestes. La Figura 2 indica els percentatges de la viabilitat de les llavors per a cada
tractament realitzat. Agamospèrmia i Autogàmia pasiva han presentat un fruit set baix i per
conseqüència el nombre de fruits avaluats ha estat inferior que en la resta, fent així que les
variàncies siguin de gran amplada i els resultats estadísticament no significatius. La resta de
tractaments (Autogàmia induïda, Geitonogàmia, Al·logàmia i Control) han estat sotmesos a
un test d’anàlisi de la variància (ANOVA) i es comprova que els tractaments difereixen
significativament un dels altres (F3,78=3.634, p=0.016).
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Figura 2. Efectes de cada tractament sobre la viabilitat de les llavors produïdes pels fruits viables 6 setmanes després de
realitzar la manipulació de les flors i l’embossament de la planta. En el gràfic s’observa el percentatge de viabilitat de les llavors
sotmeses a Agamospèrmia (Ag, n=3), Autogàmia passiva (Ap, n=4), Autogàmia induïda (Ai, n=23), Geitonogàmia (Ge, n=25) i
Al·logàmia (Al, n=25) en contrast amb els individus Control (C, n=11). Les dades presenten diferències significatives a un
α=0.05 si s’exclouen el tractament Ag i Ap

Duncan test
Grups

N

Subset for alpha = 0.05
1

2

Ai

23

36,9939

Ge

24

37,4604

C

11

58,6873

Al

24

59,0858

Sig.

,962

,967

Taula 1. Test de Duncan per agrupació de variables
en funció de la seva variància. El Grup 1 es forma
per Autogàmia induïda i Geitonogàmia mentre que
el Grup 2 s’hi agrupen el Control i l’Al·logàmia.

Per altra banda, s’ha procedit a avaluar quins grups
presenten mes característiques en comú i quins
presenten majors diferències de manera que es
puguin formar agrupacions significatives a un
α=0.05. Per a tal fi, s’ha realitzat un test Duncan
per agrupació de tractaments que s’exposa a la
Taula 1 i s’observa com els tractaments Autogàmia
induïda i Geitonogàmia s’agrupen per una banda
mentre que Al·logàmia i Control ho fan per l’altra.
Per a poder incloure-hi els dos tractaments
descartats, Agamospèrmia i Autogàmia passiva,
seria necessari un increment en la mida de la
mostra.

Característiques biomètriques
Les poblacions de Orchis longicornu de Bellver, Mondragó, Sta. Margalida, Pòrtol i Llucmajor
han estat estudiades per establir comparacions en els seus paràmetres biomètrics. Les
variables tingudes en compte han estat l’alçada de la planta, la longitud de la inflorescència,
el nombre de flors i el fruit set. En la Figura 3 es mostren els resultats obtinguts per a cada
paràmetre en les cinc poblacions d’estudi. L’anàlisi de la variància demostra diferències
significatives entre les poblacions en cada un dels paràmetres estudiats, altura de la planta
(F4,245=30.22, p<0.001), fruit set (F4,245=12.432, p<0.001) i nombre de flors (F4,245=4.060,
p=0.003). L’únic paràmetre que no ha presentat diferències significatives ha estat la longitud
de la inflorescència (F4=1.981, p=0.98). S’ha sotmès la variable fruit set a un test de Duncan
i s’observa que la població de Llucmajor varia significativament de les altres quatre.
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Figura 3. Anàlisi biomètric dels individus presents en les cinc poblacions estudiades B Bellver (n=50), MMondragó (n=70),
SSta. Margalida (n=50), P Pòrtol (n=50), L Llucmajor (n=48). Els paràmetres comparats amb el boxplot corresponen a a)
Altura de la planta, b) Fruit Set, c) Nombre de Flors i d) Longitud de la Inflorescència. Totes les poblacions presenten variacions
significatives a un α=0.05 excepte en la longitud de la inflorescència.

El fruit set de les cinc poblacions ha estat comparat mitjançant una distinció entre les flors
fructificades i les no fructificades (Fig. 4) i a més, dins les fructificades s’ha distingit entre les
que presenten un fruit set superior i inferior al 50% (Fig. 5). La població de Llucmajor
destaca per presentar el 100% de les flors fructificades, tot i que el percentatge sobre el total
de flors no varia en relació a les altres poblacions. Per altra banda, Bellver presenta un alt
percentatge d’individus fructificats (Fig. 3) tot i que la quantitat total de fruits respecte a la de
flors és molt baixa (Fig. 4). La població que presenta un fruit set més eficient és Sta.
Margalida, que presenta una bona proporció entre el nombre de fructificacions i la seva
relació amb el total de flors. Degut a que s’ha tractat d’un estudi descriptiu, no s’ha realitzat
cap test estadístic pel que no es poden extreure significacions.

Figura 4. Relació del percentatge de plantes fructificades (Fruit
Set > 0) i no fructificades (Fruit Set = 0) entre les poblacions
estudiades (Bellver, n= 50; Mondragó, n=69; Sta. Margalida,
n=50; Pòrtol, n=50; Llucmajor: n=49)

Figura 5. Proporció de l’èxit en la fructificació de les plantes
fructificades (Fruit Set > 0) escollint com a llindar el 50%,
entre les poblacions estudiades (Bellver, n= 32; Mondragó,
n=26; Sta. Margalida, n=16; Pòrtol, n=17; Llucmajor: n=49)
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L’avaluació dels paràmetres biomètrics pot ser emprat per explicar l’èxit que tenen uns
individus sobre altres en la seva pol·linització. Per tal fi s’han establerts correlacions entre
els paràmetres que poden tenir influència en l’increment del camp visual del pol·linitzador
com són l’altura de la planta o la longitud de la inflorescència amb el seu percentatge de
fructificació. En la Figura 6 s’observa un núvol de punts que indiquen l’altura i el fruit set
corresponent a cada individu considerant totes les poblacions de mostreig com un mateix
conjunt, ja que si aquesta relació existeix ha de ser de caire general i no específic per a cada
població. Els resultats demostren que no existeix cap tipus de correlació i que els punts no
es situen dins de cap regressió funcional (R2=0.0036 i 0.0501 per a altura de la planta i
longitud de la inflorescència respectivament).

Figura 6. Dispersió per punts de la relació entre (a) altura de la planta i fruit set (b) altura de la inflorescència i fruit set de totes
2
les mostres (n=250). Les correlacions lineals donen valors no significatius (R = 0.0036 i 0.0501 respectivament). Ometent les
2
mostres de Fruit Set=0, l’índex de correlació segueix sense donar resultats significatius (R =0.0047 i 0.0014 respectivament)

Els resultats presenten una gran quantitat d’individus que presenten un fruit set del 0%, pel
que s’ha repetit la correlació ometent els casos de fruit set = 0% amb la consideració de que
el seu fracàs en la fructificació sigui associada a altres factors aliens a les variables d’estudi,
com pugui ser la mala visualització deguda a altres espècies vegetals com Pistacia lentiscus
o Cistus albidus. Un cop repetit l’anàlisi s’obtenen uns R2=0.0047 i 0.0014 per a l’alçada i la
longitud de la inflorescència respectivament, de manera que altra vegada es considera que
no existeix una correlació lineal entre ambdós paràmetres i el fruit set.
Si bé no existeixen correlacions lineals, cal també plantejar-se la possibilitat que ambdós
paràmetres presentin diferències significatives entre els individus amb fruit set = 0 i els de
fruit set > 0. Per a provar aquesta hipòtesi, es van sotmetre les mostres a un test T-Student
per a mostres independents. L’altura de la planta presenta diferències significatives entre
ambdós grups (t-valor=2.009, p=0.46, g.l.=192), i a la Figura 7 es poden observar les
diferències entre grups amb l’error típic. En quant a la longitud de la inflorescència (Fig. 8)
s’han trobat diferències significatives entre ambdós grups (t-valor=4.184, p<0.001, g.l.=247)
essent al grup fruit set = 0 inferior que al fruit set > 0 en ambdós casos.
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Figura 7. Relació de l’altura de la planta entre els individus
fructificats (Fruit Set > 0, n=153) i individus que no han
fructificat (Fruit Set = 0, n=96). Les barres indiquen l’error
típic. No s’observen variacions significatives en quant a la
mitjana de l’altura de la planta a un α=0.05

Figura 8. Relació de l’altura de la inflorescència entre els
individus fructificats (Fruit Set > 0, n=153) i individus que no
han fructificat (Fruit Set = 0, n=96). Les barres indiquen l’error
típic. La longitud de la inflorescència presenta variacions
significatives entre ambdós grups a un α=0.05

Funcionalitat de les flors

A

Figura 9. Funcionalitat de les flors de les cinc poblacions
estudiades (Bellver, n=358; Mondragó, n=304; Sta Margalida
n=288;
Pòrtol, n=371; Llucmajor, n=298). S’han obtingut el
percentatge de flors masculines (blau), femenines (vermell) i
mixtes (verd).
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Les flors de Orchis longicornu, així com la resta d’espècies de la seva família, presenten tant
gineceu com androceu en totes les seves flors, de manera que la funcionalitat d’aquesta pot
ser variable. En el cas de ser pol·linitzada i presentar l’òvul fecundat, però amb els pol·linis
intactes, es parla de que ha actuat com a femenina. En canvi, si no s’ha fecundat l’òvul però
si ha estat visitada i els pol·linis han estat remoguts es parla de masculina. Si s’han portat a
terme ambdós esdeveniments, això es, la fecundació de l’òvul i l’exportació dels pol·linis pel
seu pol·linitzador, es parla de mixta. Les flors que no han estat visitades es desconeix la
seva funcionalitat.
En la Figura 9 s’observen els percentatges de flors que han realitzat alguna de les funcions
anteriorment descrites en cadascuna de les poblacions estudiades. De manera general, la
majoria de les mostres han esdevingut una funció masculina (74-92%), mentre que una part
més reduïda ha realitzat la funció femenina (30-62%)

Figura 10. Mitjana de pol·linis que han estat eliminats de l’androceu per a cada inflorescència observada en les cinc poblacions
de mostreig (n=50 / població). Les barres indiquen l’error típic.

La Figura 10 indica la mitja de pol·linis que han estat eliminats pel seu pol·linitzador durant
la visita per cada inflorescència estudiada. Els valors han estat sotmesos a un test estadístic
d’anàlisi de la variància i s’obté que els resultats són significatius (F=2.751, p=0.02). Bellver
presenta els valors més alts de pol·linis remoguts que difereixen significativament de la resta
de poblacions. A més, aquests resultats es corresponen amb els de la funcionalitat
masculina (Fig.9) on Bellver ocupa el major percentatge de flors masculines.
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Densitat poblacional
La correlació entre el fruit set i la densitat de totes les poblacions i subpoblacions estudiades
es troba reflectida en la Figura 11, on s’observa que la dispersió de les dades és molt
elevada i amb un R2 = 0.0076 pel que no és significatiu.

Figura 11. Relació entre la densitat de la població de Orchis longicornu i el seu èxit en la pol·linització. Els punts del gràfic fan
referència a totes les subpoblacions estudiades que s’inclouen dins les cinc gran poblacions principals (Bellver, Mondragó, S ta.
2
Margalida, Pòrtol i Llucmajor). La correlació entre ambdós paràmetres presenta un R =0.0076 i per tant no presenta dades
significatives

Per a avaluar la dispersió dels individus en el seu entorn, s’han elaborat esbosos de l’àrea
de mostreig representades en la Figura 12 on s’observen les poblacions i subpoblacions de
les quals s’han extret totes les dades anteriors. Les espècies arbustives acompanyants
s’han repetit a la majoria de àrees, com son Pistacia lentiscus, Olea europaea i Cistus
albidus entre d’altres de menor representativitat. La població de Sta. Margalida presenta la
majoria dels seus individus refugiats sota la soca de l’ullastre, mentre que en la població de
Llucmajor s’observa una zona de densitat molt elevada.
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Figura 12. Esbossos de la distribució espacial dels individus de Orchis longicornu en les cinc zones d’estudi i les subpoblacions
corresponents. Els punts vermells fan referència a les unitats individuals de O. Longicornu, mentre que la el·lipsi indica una
zona d’alta densitat on es dificultós separar-ho individualment. Les espècies acompanyants han estat afegides per donar una
major precisió a l’esbós: Pistacia lentiscus (verd obscur), Olea europaea (verd clar) i Cistus albidus (groc ataronjat).

16

DISCUSSIÓ
Orchis longicornu Poiret ha presentat un fruit set significativament diferent en funció del
tractament analitzat (Fig. 1). Es veuen afavorits els tractaments que requereixen d’un vector
extern (Ai, Ge, Al) que sigui capaç de captar els pol·linis i conduir-los cap a l’estigma. En la
natura, aquesta funció seria assignada al pol·linitzador, de manera que les interaccions entre
la planta i l’insecte han desplaçat els mecanismes de pol·linització espontània (Ag i Ap). Els
tractaments induïts realitzats sobre les flors han tingut com a requeriment en la metodologia
aconseguir depositar el 100% del pol·len sobre l’estigma, de manera que la fructificació ha
tingut un rendiment altament superior al que es troben en condicions normals, com indica la
mostra control.
Per altra banda, el fet de que els tractaments espontanis hagin presentat un 10-15% de
fructificació, si bé indica que aquesta ha estat significativament baixa respecte els altres
tractaments, en les hipòtesi no s’esperava obtenir cap fruit (fruit set = 0) per tant els resultats
obtinguts es podrien deure a varies causes: (i) Que s’hagi disposat a la mostra un fil de color
diferent al que li corresponia i per tant una errada en l’etiquetatge, (ii) Que, tot i havent-se
observat amb anterioritat, la flor hagi estat visitada prèviament al tractament i s’hagi produït
una pol·linització, (iii) que l’espècie presenti la capacitat de formar Agamospèrmia i aquesta
hagi donat fruits tant en les mostres Ag com en les Ap. Aquesta darrera possibilitat no ha
estat referenciada en cap article de biologia reproductiva de O. Morio tot i que sí s’han
observat casos d’agamospèrmia en altres espècies d’orquídies (Schmidt, et. al. 1992). Pel
que fa als tractaments induïts, el fet que el fruit set tingui un percentatge en ordre creixent de
la següent maneta: Ai > Ge > Al demostra que existeix un afavoriment per la pol·linització
creuada, seguit per la pol·linització de flors distintes del mateix individu i en darrera instància
l’autopol·linització de la mateixa flor.
Per altra banda, la viabilitat de les llavors (Fig. 2) indica que, tot hi havent-hi una fructificació
major en els tractaments induïts, la relació entre les llavors fèrtils i les estèrils és similar.
Concretament, els test de Duncan ha provat que existeixen similituds entre el tractament
d’Al·logàmia i el control, fet que indica el favoritisme evolutiu que ha sofert aquest
mecanisme en condicions naturals enfront la resta i promou la pol·linització creuada entre
individus diferents. De la mateixa manera ocorre amb els tractaments de Autogàmia induïda
i Geitonogàmia, els quals funcionen com a processos d’autofecundació del mateix individu,
la viabilitat de la qual ens permet demostrar la capacitat de prevalença d’aquesta espècie en
condicions de baixa densitat poblacional. Finalment s’han obtingut dades sobre els fruits
d’Agamospèrmia i Autogàmia passiva, els quals no han passat exitosament el test d’anàlisi
de les variàncies i que s’ha hagut de descartar durant l’anàlisi estadístic.
Una possible ampliació d’aquest apartat podria ser realitzar un estudi específic dels
mecanismes de pol·linització espontanis en una població de major tamany i observar-ne els
resultats amb un tamany mostral major. Igualment, es pot ampliar la visió global de l’estudi
dels mecanismes de pol·linització mitjançant un anàlisi posterior a l’obtenció de les llavors,
estudiant la viabilitat de les llavors amb un mètode més precís que el recompte, com seria
l’ús de tincions específiques com el clorur de tetrazoli, TTC o l’estudi de la germinació de les
llavors (Johnson, et. al., 2009), que sense dubte aportaran una major informació sobre la
eficiència dels mecanismes de pol·linització.
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Els paràmetres biomètrics (Fig. 3) estudiats en les cinc poblacions han demostrat que
existeixen diferències significatives en quant a la morfologia de la planta excepte la longitud
de la inflorescència. Això indica que la distribución geogràfica influeix sobre les
característiques de l’espècie estudiada. Les variacions en el fruit set, que com s’ha observat
no tenen cap correlació amb els altres paràmetres biomètrics com son l’altura de la planta i
la longitud de la inflorescència, es poden deure a una variació en la població dels insectes
pol·linitzadors entre localitats. La proporció entre el fruit set <50% i el >50% (Fig. 5) també
ha variat entre les localitats, sempre havent-hi una clara majoria en les mostres inferiors al
50%. Estudis en altres orquídies que no ofereixen recompensa alimentària d’Europa s’ha
observat que la relació entre <50% i >50% és del 80-20% (Neiland, et. al., 1998) pel que els
resultats obtinguts en Orchis longicornu s’ajusten a les dades preestablertes.
Estudiant les plantes fructificades i les no fructificades com a dos grups distints, s’han
obtingut diferències significatives en quant a la longitud de la inflorescència (Fig. 8) , això és,
els individus fructificats presenten una inflorescència més llarga que els individus no
fructificats. Aquests resultats indiquen que els individus que dediquen més espai de la tija
per a la inflorescència es veuen afavorits sobre la resta. Tot i així, no s’ha observat un
afavoriment dels individus de llarga alçada respecte als de baixa alçada. Altres
investigacions també han trobat significacions importants per aquest paràmetre en Orchis
morio (Smithson, 2002)
La funcionalitat de les flors (Fig. 9) s’ha vist dominada per el rol masculí en totes les
localitats, de mode que predominen les flors que no han fructificat tot i havent-se realitzat
una visita que ha exportat el seus pol·linis. També ha tingut un paper important la funció
mixta, on les flors han rebut el pol·len per fecundar-se i a la vegada han cedit els seus
pol·linis a l’insecte que les ha visitades. El cas del rol femení, això es, flors fecundades
conservant els seus pol·linis intactes, es troba en menor proporció que la resta degut a que
existeix una altra probabilitat de remoció dels pol·linis quan la flor rep una visita. Per a
explicar la presència d’aquest fet es suggereixen dues possibilitats (i) Que la flor ha
presentat dificultat a l’hora de oferir els pol·linis al pol·linitzador durant la visita en la qual va
ser fecundada, (ii) Que la fructificació d’aquesta flor es degui a l’hipotètic cas
d’agamospèrmia observat en l’estudi dels mecanismes de pol·linització i aquesta no fos
visitada per cap insecte.
Els pol·linis que han estat remoguts de les flors en les cinc localitats han presentat una
mitjana semblant entre ells (Fig. 10), exceptuant el cas de Bellver que ha presentat valor
més alts. En comparació amb O. morio, les mitjanes resulten més elevades pel que la
freqüència de visites exportadores de pol·len són majors en O. longicornu que en O. morio
(Smithson, 2002).
La densitat no sembla tenir una relació significativa amb l’èxit reproductiu de la planta (Fig.
13), no s’han observat efectes positius ni negatius (competència intraespecífica) i tampoc
una distribució uniforme entre localitats. Smithson (2002) ha observat variacions tant en la
taxa d’exportació de pol·linis com en el fruit set en funció de la densitat de la població en O.
morio mentre que Vandewoestijne (2009) va observar un increment en el nombre de
pol·linitzadors quan la població d’orquídies que empren la decepció alimentària era més
elevada. Es suggereix un perfeccionament en la metodologia d’aquest apartat per repetir
l’estudi de la densitat i comprovar si els resultats obtinguts són correctes.
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Pel que fa a l’habitat, totes les poblacions estudiades s’han situat en zones de garriga o en
clarianes de pinars, associades a espècies arbòries i arbustives molt concretes com son
Olea europaea, Cistus albidus i Pistacia lentiscus.
El treball no ha inclòs un estudi sobre les espècies pol·linitzadores presents en les localitats
estudiades, tot i que és un paràmetre important en la biologia reproductiva de la família en
general i de l’espècie en concret. Cozzolino, et. al. (2005) va observar 14 espècies
d’insectes pol·linitzadors en Orchis morio al sud d’Itàlia, totes del gènere Andrena, Bombus i
Osmia (Hympenotpera). Degut a les semblances morfològiques observades entre ambdós
gèneres d’orquídies, i a la distribució dels tres gèneres d’himenòpters dins l’illa de Mallorca,
s’espera trobar una coincidència en la interacció entre planta i pol·linitzador.
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ANNEX FOTOGRÀFIC

1. Detall de la inflorescència (1)
2. Detall de la flor: els pol·linis (1)
3. Detall de la flor: els pol·linis (2)
4. Detall de la inflorescència (2). La flor basal es troba fructificada
5. Perfil de la flor.
6. Xarxa d’exclusió dels pol·linitzadors abans de ser disposada a la mostra
7. Disposició de la fèrula que sostindrà l’individu
8. Subjecció de l’individu a la fèrula amb un fil
9. Indicació de la flor manipulada per realitzar Al·logàmia (fil groc)
10. Indicació de la flor manipulada per realitzar Agamospèrmia (fil vermell)
11. Indicació de la flor manipulada per realitzar Geitonogàmia (fil lila)
12. Indicació de la flor manipulada per realitzar Autogàmia induïda (fil blau)
13. Indicació de la flor manipulada per realitzar Autogàmia passiva (fil verd)
14. Individu sotmès a varis tractaments i cobert amb la xarxa d’exclusió de pol·linitzadors.
15. Individu d’on s’han obtingut les característiques biomètriques i funcionalitat de les flors
16. Individu amb els fruits madurs preparat per a la recol·lecció de llavors
17. Llavors observades per la lupa binocular a 30X. A la dreta l’estèril, a l’esquerra la fèrtil.
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