
Neidonkenkä. 

 

La Calypso bulbosa és  una de les orquídies més boniques que podem trobar fora de les 

zones tropicals. Vaja aquest és el meu parer. Ja sabem que amb això de la bellesa 

cadascú te el seu criteri. Neidonkenkä és el nom en finés de  la flor. 

A Europa es fa en alguns pocs llocs remots de Suècia. Potser també a Noruega. I  a 

Finlàndia, on és més abundant. 

 

Per qüestions de feina només era possible anar-hi fins al 27 de maig com a data límit. I 

això condicionava les probabilitats de trobar-la en floració. Ens la jugàvem. 

Buscant referències més concretes, vaig veure que la Calypso abundava al Parc 

Nacional de Oulanka on és la imatge del parc. Però allà les fotos més matineres eren 

fetes a partir del 6 de juny. Finalment vaig trobar una foto del 23 de maig del 2014 a un 

lloc anomenat Kallinkangas,  a la ciutat de Keminmaa, vora la costa del golf de Bòtnia, i  

a tocar la frontera sueca. 

 

Kallinkangas és una espai  Natura 2000. Ho explicava molt bé un PDF que vaig trobar, 

però que estava escrit només en finés. En un prospecte turístic de Keminmaa explicava 

que en aquell espai hi florien de manera successiva, la Calypso bulbosa, el Cypripedium 

calceolus, i el Epipogium aphyllum. Vaja un paradís. 

 

Vaig enviar varis e-mails  a les adreces que vaig trobar a la web, demanat informació  

de les localitzacions possibles de la Calypso. Però vaig obtenir molt poques respostes, I 

les que vaig rebre eren amables però gens precises. Excepte una de Oulanka que vaig 

rebre quan ja érem allà. I amb aquestes dades varem dibuixar un  itinerari que ens portes 

a la zona de la Calypso amb les  dates més adients. 

 

Pujaríem per l’esquerra, a tocar de la frontera russa, per passar pel Parc  Nacional de 

Koli, on esta citada una de les poblacions més meridionals de la Calypso. I abans pel 

llac Saïma,  on varem poder veure la escassa foca anellada d’aigua dolça. 

 

Però a Koli la noia del centre de informació ens va dir que no ens podien dir on es feia 

la flor, doncs era una espècie protegida. Encara que varem fer el ploricó dient que 

havíem fet milers de quilòmetres per veure-la, no es va apiadar de nosaltres. Ens varem 

consolar pensant que de tota manera en aquella zona interior i relativament elevada, on 

encara hi havia clapes de neu, la flor no podia estar florida en aquelles dates. 

 

Més amunt en canvi, en el centre de informació de Kuusamo, prop de Oulanka, el noi 

que es va atendre fins i tot ens va fer un croquis de on ell havia vist la  Calypso, això si 

a mitjans de juny, i feia alguns anys. I cap allà. Era un tram de uns 8 km, anar i tornar,. 

del sender  Karhunkierros, que recorre tot el parc. No hi varem trobar res. Tot i la 

precisió de la localització, al costat de unes escales de fusta abans d’arribar a una 

cabana. Però el paisatge del riu cabalós, amb el seus ràpids i cascades, i els bosc 

immens de pi roig, paga la pena. 

 

Era massa d’hora, encara no feia ni quinze dies que allà hi havia un parell de pams de 

neu, i malgrat la sobtada pujada de temperatures (estàvem a uns 10º) encara no hi havia 

rastres de primavera.   

 

 



 

Una altra de les informacions que teníem és que un indicador per trobar la Calypso 

florida era veure florit el Tintorell (Daphne mezereum), i no se’n veia cap. 

 

Un del pocs mails de resposta ens deia que la flor era abundant al quilòmetre escàs del 

sender que va des del centre de visitants principal del parc fins les cascades de 

Kiutankongäs. I la noia del centre ens va dir que aquell mateix matí una dona havia vist 

una primera flor oberta a la vora els cascades. Varem buscar amunt i avall. Res. 

En aquell centre de informació la Neidonkenkä és la protagonista dels panells  

informatius de la recepció. Allà no l’amaguen. 

 

Després varem seguir una pista de terra  en cotxe,  per trobar un Café  anomenat 

Neidonkenkä, on un  blog deia que es feien flors al voltant. No varem trobar ni el Café 

ni la flor. Encara hi havia neu a les vores de  la pista, on se’ns varen travessar uns 

quants rens, llebres  molt altes, i un grapat de femelles de gall fer que es camuflaven 

entre les brugueroles del marge. 

 

Res. Cap a Rovaniemi. I l’endemà a veure al Pare Noel. Li varem dir que havien vingut 

a veure la Neidonkenkä, i li va semblar la mar de bé.  

 

I aquella mateixa tarda, a Kallinkangas la varem trobar. Va ser un regal del Pare Noel?. 

Però tampoc va ser fàcil. Kallinkangas és un parc de unes 65 hectàrees, amb hàbitats 

molt diversos: Bosc, prats, aiguamolls, etc. I voltat de infraestructures: Autopistes, 

línies d’alta tensió, urbanitzacions, etc. 

 

Varem començar a caminar d’esma per una pista tancada al transit que s’endinsava en 

un bosc esclarissat de Picées. Quan feia ben bé mitja hora que hi voltaven se’ns va 

acudir de penetrar per un corriol que  es  dibuixava entre les molses i els nabius. 

El tintorell estava florit!.  I  després de poques passes la primera Calypso  tot just 

començava  a obrir-se, amb la flor cap per  avall, voltada de unes quantes plantes 

poncellades. I de mica en mica, una aquí i una allà, varem anar trobant exemplars  

aïllats i petits grupets. Fins  que quan ja tornant cap al cotxe, en una clariana, per fi una 

gran estesa de més  de 50 peus en flor, força escampats i amb moltes més plantes per 

florir. Una setmana més hi haurien estat ”al dente”. 

 

 

 

Feia fred, i molt vent. Cap al tard va començar a ploure i ho va fer tota la nit i bona part 

del dia de demà. Calia tirar  avall cap a Hèlsinki, a més de 1.000 km. Objectiu complert. 

Varem anar a Finlàndia a buscar una flor, i la varem trobar. 

Que més es pot demanar?. 

 

 

 

Pere Espinet.  

Desembre 2.015. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


