
CUERETA BLANCA 
Lavandera blanca
Motacilla alba

És un ocell sedentari que 
ocupa hàbitats diferents 
més o menys lligats a la 
presència d’aigua. També 
viu en hàbitats humanitzats.

ROSSINYOL
Ruiseñor común
Luscinia megarhynchos

Aquest ocell arriba a 
principis de primavera per 
nidificar i marxa a finals 
d’agost cap a l’Àfrica 
tropical. És conegut pel seu 
cant ric i harmoniós.

MALLERENGA BLAVA 
Herrerillo común
Parus caeruleus

És un petit pàrid abundant 
al parc de les Planes. Fa 
el niu en petits foradets 
dels arbres i s’alimenta 
d’insectes diminuts. Les 
caixes niu l’afavoreixen en 
gran mesura.

COTXA FUMADA 
Colirrojo tizón
Phoenicurus ochruros

Es poden veure individus 
aïllats o grups de cotxa 
fumada durant tot l’hivern. 
Aquest ocell s’adapta 
molt bé a viure en àrees 
urbanes. N’és característic el 
moviment vibrant de la cua.

MALLERENGA 
CARBONERA
Carbonero común
Parus major

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.

ORENETA VULGAR 
Golondrina común
Hirundo rustica

És un ocell estivals que ve 
a reproduir-se a les nostres 
contrades per després 
marxar a l’Àfrica. Fa uns niu 
en forma de tassa construït 
amb fang i palla.

PAPAMOSQUES GRIS 
Papamoscas gris
Muscicapa striata

BALLESTER  
Vencejo real
Apus Melba

SERP BLANCA  
Culebra de escalera
Rhinechis scalaris

DRAGÓ COMÚ 
Salamanquesa
Tarentola mauritanica

SARGANTANA 
IBÈRICA 
Lagartija ibérica
Podarcis hispanica

MUSARANYA COMÚ 
Musaraña común
Crocidura russula
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FAUNA DELS PARCS DE L’HOSPITALET: EL PARC DE LES PLANES

Es va inaugurar l’any 1986. És situat 
entre els barris de Can Serra, les 
Planes, la Florida, Pubilla Cases i 
Sant Josep. A la part central del parc, 
on ara hi ha el passeig, hi havia una 
antiga riera anomenada la riera del 
cementiri. Aquesta s’obria pas entre 
els turons de Can Serra (60 metres) i 
els de les Planes (55 metres). 

Actualment té una superfície total de 
8 hectàrees i representa, sens dubte, 
el principal pulmó verd de la ciutat. Els 
terrenys que ara ocupa el parc es van 
salvar de l’expansió urbanística perquè 
eren terres properes al cementiri, i una 
normativa impedia que s’hi construís. 
Fins a mitjans del segle XVIII l’espai 
l’ocupaven masies disperses entre 
terres de vinyes i cereals.

Durant el segle XIX es van produir 
canvis importants en l’agricultura i la 
indústria. Finalment l’arribada de la 
plaga de la fil·loxera, que fa malbé 
bona part de les vinyes, i la necessitat 
de material de construcció de la veïna 
ciutat de Barcelona, van fer que els 
propietaris agrícoles comencessin a 
vendre els seus terrenys per instal·lar-
hi les primeres bòbiles. D’aquestes 
instal·lacions s’han conservat dues 
xemeneies que recorden el passat 
industrial de la ciutat.

Al parc hi ha 1.300 arbres d’un total 
de 41 espècies. Cal destacar-ne un 
grup centenari d’oliveres rescatades 
de la Ribera d’Ebre i unes casuarines 
centenàries.

El Parc de 
Les Planes

COTORRETA DE 
PIT GRIS
Cotorra argentina
Myopsitta monachus

MERLA
Mirlo común
Turdus merula

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.

TALLAROL DE 
CASQUET
Curruca capirotada
Sylvia atricapilla

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.

PIT ROIG
Petirrojo
Erithacus rubecula

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.

XOT
Autillo
Otus scops

TÓRTORA TURCA
Tórtola turca
Streptopelia decaocto

RATOLÍ DE BOSC 
Ratón de campo
Apodemus sylvaticus

Fotografies de: Ignasi Torre, Pau Núñez i Ricard Gutiérrez
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EUCALIPTUS
Eucalipto
Eucaliptus sp.

Origen: Austràlia

NEGUNDO
Arce negundo
Acer negundo

Origen: Amèrica del Nord 
i Mèxic

ALZINA
Encina
Quercus ilex

Origen: Regió mediterrània

SÒFORA
Sófora
Sophora japonica

Origen: Xina i el Japó

PALMERA DATILERA
Palmera datilera
Phoenix dactylifera

Origen: Nord d’Àfrica i les 
illes Canàries

XIPRER 
Ciprés común 
Cupressus sempervirens

Origen: Regió mediterrània

ACÀCIA DE 
CONSTANTINOBLE 
Árbol de la seda 
Albizia julibrissin

Origen: Àsia

PI PINYONER
Pino piñonero
Pinus pinea

Origen: Regió mediterrània

ÀLBER
Álamo blanco
Populus alba

Origen: Regió mediterrània

CATALPA
Árbol de las trompetas
Catalpa bignonioides

Origen: Estats Units

Se inauguró en el año 1986. Está 
situado entre los barrios de Can Serra, 
Les Planes, Pubilla Cases y Sant Josep. 
En el centro del parque, donde ahora 
está ubicado el paseo, había una 
antiguo arroyo llamado el arroyo del 
cementerio. Este arroyo se abría paso 
entre las colinas de Can Serra (60 
metros) y la de Les Planes (55 metros).

Actualmente tiene una superficie 
total de 8 hectáreas y es, sin duda, 
el principal pulmón verde de la 
ciudad. Los terrenos que ahora 
ocupa el parque se salvaron de la 
expansión urbanística porque eran 
tierras cercanas al cementerio, y una 
normativa impedía que se construyera 
en ellos. Hasta mediados del siglo 
XVIII el espacio lo ocupaban casas de 
labranza dispersas entre viñedos y 
tierras de cereales.

Durante el siglo XIX se produjeron 
cambios importantes en la agricultura 
y la industria. Finalmente la llegada 
de la plaga de la filoxera, que echó a 
perder buena parte de las viñas, y la 
necesidad de material de construcción 
de la vecina ciudad de Barcelona, 
hicieron que los propietarios agrícolas 
empezaran a vender sus terrenos 
para instalar las primeras fábricas de 
ladrillos. De aquellas instalaciones se 
han conservado dos chimeneas que 
recuerdan el pasado industrial de la 
ciudad.

En el parque hay 1.300 árboles de 
un total de 41 especies. De entre 
todos ellos cabe destacar un grupo 
centenario de olivos rescatados de 
la Ribera del Ebro y unas casuarinas 
centenarias.

El Parque de 
Les Planes
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GARROFER
Algarrobo
Ceratonia siliqua

Origen: Regió mediterrània 
oriental

ALZINA SURERA
Alcornoque
Quercus suber

Origen: Regió mediterrània

TIPUANA
Palo rosa
Tipuana tipu

Origen: Amèrica del Sud

MAGNÒLIA
Magnolio
Magnolia grandiflora

Origen: Sud i est dels 
Estats Units

AMETLLER
Almendro
Prunus dulcis

Origen: Nord d’Àfrica i Àsia

CASUARINA
Pino australiano
Casuarina cunninghamiana

Origen: Austràlia i Nova 
Caledònia

CEDRE DE L’ATLAS 
Cedro del Atlas 
Cedrus atlantica

Origen: Nord d’Àfrica

PLÀTAN D’OMBRA
Plátano
Platanus x hispanica

Origen: el sud d’Europa 
i l’Àsia occidental

OLIVERA
Olivo
Olea europaea

Origen: Regió mediterrània

ARBRE DE L’AMOR 
Árbol de Judea 
Cercis siliquastrum

Origen: Regió mediterrània

Amb la col·laboració de: CEL’H (Centre d’Estudis de L’Hospitalet)
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