FAUNA DELS PARCS DE L’HOSPITALET: EL PARC DE CAN BUXERES
ABELLEROL

TÓRTORA TURCA

Aquesta au nidifica en
talussos que excava amb el
seu bec esmolat. S’alimenta
d’insectes voladors, com
abelles i vespes.

Es reprodueix a la majoria
de parcs i jardins de la
ciutat. És una espècie
nouvinguda a L’Hospitalet,
on fa unes dècades va
aparèixer de forma natural
provinent dels Balcans.

Abejaruco común
Merops apiaster

GARSA

Urraca
Pica pica
Aquesta au s’ha adaptat
a viure a les ciutats des
de fa pocs anys. Se la pot
localitzar als parcs més
grans durant tot l’any. En
són característics els nius
esfèrics a les parts més altes
dels arbres.

COTORRETA DE
PIT GRIS

Cotorra argentina
Myopsitta monachus
Aquesta au nidifica a molts
parcs de la ciutat, sobretot si
hi ha palmeres. És originària
d’Amèrica del Sud. Els
exemplars de cotorreta
que hi ha a L’Hospitalet
procedeixen d’escapaments
fortuïts.

Tórtola turca
Streptopelia decaocto

MALLERENGA
CARBONERA

Carbonero común
Parus major

COLOM DOMÈSTIC
Paloma bravía
Columba livia

XORIGUER

Cernícalo vulgar
Falco tinnunculus

Espècie no habitual

Espècie no habitual

XOT

ERIÇÓ CLAR

Espècie no habitual

Espècie no habitual

TUDÓ

MUSARANYA
COMUNA

Autillo
Otus scops

Paloma torcaz
Columba palumbus

Espècie no habitual

És una espècie sedentària
i prou abundant a molts
parcs de la ciutat. Els ocells
d’aquesta espècie són molt
territorials. La seva veu és
potent i melodiosa.

És un ocell abundant als
nostres parcs i jardins,
especialment durant la
tardor i l’hivern. És molt
territorial. El mascle en
reforça el missatge auditiu
exhibint la marca roja del pit.

Petirrojo
Erithacus rubecula

TÒTIL

Sapo partero común
Alytes obstetricans

Espècie no habitual

Curruca capirotada
Sylvia atricapilla

Ratón de campo
Apodemus sylvaticus

ARBRES ORNAMENTALS
DELS PARCS DE L’HOSPITALET

És una petita au rapinyaire
que fa vida a qualsevol punt
de la ciutat, encara que nia
de manera molt localitzada.
S’alimenta de grans
insectes, ocells i rosegadors.

PIT ROIG

TALLAROL DE
CASQUET

RATOLÍ DE BOSC

Erizo moruno
Atelerix algirus

Viu als parcs durant
tot l’any. Com totes les
mallerengues, és un ocell
forestal i insectívor que nia
en cavitats. Se’l pot veure
a les branques penjant cap
per avall.

MERLA

Mirlo común
Turdus merula

Fotografies de: Ignasi Torre, Pau Núñez, Artur Degollada i Ricard Gutiérrez

ESTORNELL VULGAR

SERP VERDA

Espècie no habitual

Espècie no habitual

Estornino pinto
Sturnus vulgaris

Culebra bastarda
Malpolon monspessulanus

És un ocell reproductor
durant tot l’any. Li agraden
els parcs amb arbusts. Tot i
que és insectívor, a l’hivern
també menja fruits d’heura,
on nia durant la primavera.

Musaraña común
Crocidura russula

El Parc de
Can Buxeres

Espècie no habitual

Es va inaugurar el setembre de 1970 i
és situat al barri de Sanfeliu, entre les
cotxeres del metro, el torrent de Can
Nyac i la carretera d’Esplugues.
L’Ajuntament va comprar aquests
terrenys a la família Buxeres,
propietària de la finca i dels jardins
que l’envolten, dels quals el parc n’ha
heretat el nom. Popularment conegut
com parc de Can Boixeres, aquest
canvi de nom es va produir l’any 1979,
quan es va construir l’estació de metro
del barri de Sanfeliu. Aleshores es
va substituir el topònim Buxeres per
Boixeres perquè es creia que aquest
antropònim provenia de boix, arbust
petit de mitja muntanya). Després
d’anys de litigis, el parc va recuperar el
seu nom original l’any 2000.

Els edificis d’aquesta finca, originària
del segle XVIII, conformen un conjunt
que exemplifica la transformació d’una
casa pairal en senyorial residencial,
on perviuen antigues estructures
pròpies de l’explotació agrària (pous i
restes del molí) amb la casa senyorial
o palauet neoclàssic, la casa dels
masovers i el templet modernista. Avui
dia aquestes construccions són edificis
d’ús municipal inclosos en el Catàleg
de Protecció del Patrimoni.
Al parc hi ha aproximadament mil
arbres d’un total de 48 espècies.
L’arbre més abundant és el plàtan
d’ombra, amb gairebé el 22 % dels
exemplars, que, juntament amb el
xiprer (10%), l’arbre de la vida (9%) i el
pi pinyoner (8%), formen el gruix dels
arbres del parc.

ARBRES ORNAMENTALS DELS PARCS DE L’HOSPITALET: EL PARC DE CAN BUXERES
GARROFER

Algarrobo
Ceratonia siliqua

ACÀCIA DE
TRES PUNXES

Acacia de tres espinas
Gleditsia triacanthos

Amb la col·laboració de: CEL’H (Centre d’Estudis de L’Hospitalet)
Dibuixos de: Joaquim Boix
Fotografies de: Tomàs Ballesteros

MAGNÒLIA

PI BLANC

Magnolio
Magnolia grandiflora

Pino carrasco
Pinus halepensis

Origen: Regió mediterrània
oriental

Origen: Sud i est dels Estats
Units

Origen: Regió mediterrània

Origen: Amèrica del Nord

ALZINA SURERA

ARBRE DEL PARADÍS

XIPRER

AMETLLER

Origen: Regió mediterrània

Origen: Àsia temperada
i sud d’Europa

Origen: Regió mediterrània

Origen: Nord d’Àfrica i Àsia

ARBRE DE L’AMOR

AILANT

PLÀTAN D’OMBRA

CASUARINA

Origen: Regió mediterrània

Origen: Nord de la Xina i
el Japó

Origen: Sud d’Europa i l’Àsia
occidental

Origen: Austràlia i Nova
Caledònia

PI PINYONER

GINKGO

CALOCEDRE

PISSARDI

Origen: Regió mediterrània

Origen: aaXina

Origen: Amèrica del Nord

Origen: Iran i Àsia

Alcornoque
Quercus suber

Árbol de Judea
Cercis siliquastrum

Pino piñonero
Pinus pinea

Árbol del paraíso
Elaeagnus angustifolia

Ailanto o árbol del cielo
Ailanthus altissima

Árbol de los escudos
Ginkgo biloba

Ciprés común
Cupressus sempervirens

Plátano
Platanus x hispanica

Libocedro
Calocedrus decurrens
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Almendro
Prunus dulcis

Pino australiano
Casuarina cunninghamiana

Ciruelo rojo
Prunus cerasifera

PEBRER BORD

TIPUANA

TARONGER AMARG

OLIVERA

Origen: el Perú, el Brasil,
Mèxic i Xile

Origen: Amèrica del Sud

Origen: Xina i Indoxina

Origen: Regió mediterrània

Falso pimentero
Schinus molle

Palo rosa
Tipuana tipu

Naranjo amargo
Citrus aurantium

Olivo
Olea europaea

El Parque de
Can Buxeres
Se inauguró en septiembre de 1970.
Está situado en el barrio de Sanfeliu,
entre las cocheras del metro,
el torrente de Can Nyac y la carretera
de Esplugues.
El Ayuntamiento compró estos
terrenos a la familia Buxeres,
propietaria de la finca y de los jardines
que lo rodean, de los que el parque ha
heredado el nombre. Popularmente
conocido como parque de Can
Boixeres, este cambio de nombre
se produjo en el año 1979, cuando
se construyó la estación de metro
del barrio de Sanfeliu. Fue entonces
cuando se sustituyó el topónimo
Buxeres por Boixeres porque se creía
que este antropónimo provenía de
boix (arbusto pequeño de media
montaña). Después de años de litigios,
el parque recuperó su nombre original
en el año 2000.

Los edificios de esta finca, originaria
del siglo XVIII, conforman un conjunto
que ejemplifica la transformación
de un casa solariega en señorial
residencial, donde perviven antiguas
estructuras propias de la explotación
agraria (pozos y restos del molino) con
la casa señorial o palacete neoclásico,
la casa de los colonos y el templete
modernista. Actualmente estas
construcciones son edificios de uso
municipal incluidos en el Catálogo de
Protección del Patrimonio.
En el parque hay aproximadamente
mil árboles de un total de 48 especies.
El árbol más abundante es el plátano
de sombra, con casi el 22% de los
ejemplares, que, junto con el ciprés
(10%), el árbol de la vida (9%) y el
pino piñonero (8%), forman el grueso
de los árboles del parque.

