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D ençà de l aparició dels primers assentaments urbans, fa 5.000 anys, les ciutats no han parat 
de créixer. A l inici del segle XIX la població urbana representava escassament el 3% de la 
població mundial; dos segles més tard, i per primera vegada a la història, més de la meitat de 
la població de tot el planeta ja viu en ciutats. A Europa, el percentatge s enfila fins al 85%. Si no 
es capgira la tendència (i res fa pensar que això hagi de passar), els homes i dones del futur 
estan predestinats a viure a les ciutats, i és la ciutat la que forjarà els seus caràcters, les seves 
identitats.  

És evident que les ciutats presenten molts atractius: una millor oferta de llocs de treball, de 
serveis socials, o d accés a la cultura, entre molts d altres. Però el seu creixement, molts cops 
desordenat i sense control, també sol anar acompanyat d alguns impactes negatius com 
l increment de la contaminació de l aire i les aigües, la modificació del clima, una major 
contaminació acústica i lumínica, o la generació ingent de residus. Tots aquests factors 
degraden els entorns urbans, i inevitablement, tenen conseqüències sobre el benestar i la salut 
de les persones que hi viuen.  

Per tot plegat, es fa imprescindible impulsar estratègies de gestió ambiental que contribueixin 
a fer de les ciutats entorns cada vegada més habitables, més saludables, més justos, més 
sostenibles, i en aquest sentit, la protecció del patrimoni natural urbà és una de les moltes 
eines que, des de l àmbit local, tenim a l abast. La naturalització dels entorns urbans és un 
dels pilars fonamentals d allò que anomenem cultura de la sostenibilitat .   

El patrimoni natural urbà, més enllà de la funció purament ornamental, ofereix un conjunt de 
beneficis molt importants tant per al medi ambient com per a la nostra qualitat de vida. Els 
espais verds esmorteeixen la temperatura i purifiquen l aire. Els arbres i arbusts sustenten la 
dieta d alguns animals i els fan de refugi i, en general, les plantes atrauen gran quantitat 
d insectes pol·linitzadors beneficiosos. D altra banda, el patrimoni natural urbà també té 
efectes positius per a la nostra salut física i mental, enriquint-nos culturalment, proporcionant 
temps de descans i assossec, oferint espais de contacte social. En resum, el patrimoni natural 
urbà és un actiu fonamental per a la millora del nostre benestar, i és per això que és tan 
important fomentar-ne el seu coneixement. Vet aquí l objectiu d aquesta guia que teniu a les 
mans.  

En aquesta guia hi trobareu descrites diferents espècies de mamífers, rèptils, amfibis i aus que 
viuen o han estat observades a Blanes, tant a l espai urbà (parcs, jardins, places o carrers) com 
a l espai periurbà (entorn de la Tordera), i dels arbres dels jardins i carrers de la ciutat. 
Lobjectiu és que la guia esdevingui una eina en evolució constant gràcies a les aportacions 
que, amb el temps, ens puguin anar arribant de les observacions de la ciutadania. Desitgem 
que aquesta guia us faci gaudir i valorar el patrimoni natural comú, tot recordant que vivim en 
el món i del món, dels recursos que ens proporciona, i de l equilibri entre els diferents 
organismes que en formem part, amb els quals compartim una història i un espai comú que 
hem de saber estimar.    
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Ajuntament de Blanes  
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La biodiversitat urbana     

Què és la biodiversitat? És un concepte que fa referència a la variabilitat d organismes vius de qualsevol 
tipus en relació a dins d un mateix ecosistema (terrestres i aquàtics), dins de cada espècie o entre les 
espècies i entre els ecosistemes. (Definició de la biodiversitat segons el Conveni sobre la Diversitat 
Biològica, 1992).   

I la biodiversitat urbana? És el conjunt d organismes que poden fer almenys una part important del seu 
cicle vital (per exemple reproduir-s hi) dins les zones urbanes. Aquest conjunt d organismes està en 
constant evolució, especialment per la creació de noves zones verdes. Per tant, observem com la 
Natura, malgrat les dificultats, s obre pas entre l asfalt, els cotxes i els edificis i en qualsevol racó hi pot 
aparèixer vida: una planta, un insecte,...   

Per què és important conservar la biodiversitat en l entorn urbà? La conservació de la biodiversitat és 
fonamental per a l existència de l ésser humà a la Terra. En un entorn sostenible, esdevé una font 
il·limitada de recursos i serveis molt diversos. Per altra banda, la interdependència entre els diferents 
organismes que formem el planeta fa que la biodiversitat, en si mateixa, estigui estretament lligada a la 
salut i al benestar de les persones, al mateix temps que constitueix una de les bases del 
desenvolupament social i econòmic. A gran escala, la conservació de la biodiversitat i el manteniment i 
la restauració dels ecosistemes, són elements rellevants en la lluita contra el canvi climàtic, un dels 
principals reptes ambientals que afronta actualment la humanitat.  
La protecció de la biodiversitat és, per tant, un repte col·lectiu que ha d encarar-se des d una 
perspectiva global i amb un enfocament integrador, tenint presents a tots els actors socials i sectors 
econòmics. Les ciutats han de poder avançar establint l equilibri entre l activitat urbana i el suport a la 
natura i a la diversitat biològica que els és pròpia.     

Aquesta guia sha elaborat recopilant informació de diverses fonts bibliogràfiques relacionades al final 
del document. 



 

6

  



 

7

                   

Flora      

La flora dins les ciutats es pot trobar tant als parcs, places i jardins com a l arbrat viari. Blanes disposa 
d uns 195.000 exemplars d herbàcies, plantes aquàtiques, gramínies, arbustos, arbres i palmàcies.   

La presència de flora contribueix a embellir el municipi alhora que es produeix la fixació del CO2 i emissió 
d oxigen, molt important en l actualitat per la lluita contra el canvi climàtic. A més contribueixen a la 
regulació de la temperatura i humitat dels nuclis urbans. Els espais enjardinats que acullen diferents 
espècies de plantes tenen conseqüències positives per les persones i, tant si són zones extenses o petits 
racons, el ciutadà en general agraeix la seva presència, tant per mirar-los com per estar-s hi.    

Cal destacar que el municipi de Blanes disposa, des del 2016, de tres flors d honor del programa Viles 
Florides . Es tracta d un certamen que reconeix l esforç dels municipis catalans que aposten pels seus 
espais verds per dinamitzar l economia i el turisme i millorar la qualitat de vida i el benestar de la 
ciutadania.    

Aquesta guia conté un total de 110 espècies d arbres que es classifiquen segons si són caducifòlies -
perden totes les fulles durant una part de l any-, perennifòlies tenen les fulles verdes durant tot l any- 
o bé, si pertanyen a la família de les palmàcies.  
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Acàcia de tres punxes 

Gleditsia tricanthos  

Castellà: Acacia de tres espinas                                                      

On la podem trobar?

 

Giratori i parterres de l estació d'autobusos, parterres, zones verdes i arbrat viari inclosos en 
l'àmbit del Pla parcial Valldolig, av. Pavos - av. Estació, i Escola Joaquim Ruyra. 

 
Lacàcia de tres punxes prové de l est 
d Amèrica del Nord. Es tracta d un arbre 
amb la capçada ovoide, d amplada entre 10 i 
15 m.   

Les seves fulles són compostes, de color 
verd clar, brillants per l anvers i el revers. 
Lescorça és esquamosa i de color gris 
marronós. Sovint mostra espines a la part 
superior del tronc i branques principals, que 
surten en grups de tres, amb una espina més 
grossa al centre i les dues laterals més 
primes.   

La planta conté flors molt oloroses, de color 
blanc verdós disposades en inflorescències 
en forma de raïms. Els fruits són llegums 
retorçats de color marró vermellós.   

Es tracta d un arbre d alçada alta, entre 15 i 
20 m. Passa fàcilment dels 100 anys, per tant 
té una longevitat elevada.   

Actualment es planta una forma, 
anomenada inermis, més baixa i que no té 
espines, per evitar possibles accidents. Es 
coneix com a Acàcia negra inerme.   

El llegum es fa servir als EUA per fer un licor 
i, a més, s extreu una substància que s usa 
per donar consistència a gelats, pastissos, 
melmelades, pasta de dents, etc.  

 

F: Felipe Castilla

 

F: Andrew Butko 

F: Kevmin

 
Caducifoli 
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Acàcia taperera 

Albizia julibrissin  

Castellà: Àrbol de la seda                                                     

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Ctra. de Malgrat , pl. Badajoz, pl. Medellin, Escola Pinya de Rosa, av. Europa, parterre 
c/Extremadura, c/Ponent, c/Sebastià Llorens, pg. de Pau Casals, pl. Josep Vieta i Burcet, pl. 
Mérida, parc del c/ Puigmal, Escola Joan Batlle, pl. Vieta i Burcet, i pl. Núria. 

 
Aquesta espècie prové del sud i est de l Àsia. 
Va ser introduïda a Europa l any 1740 per un 
naturalista italià des de Constantinoble.   

Arbre d alçada mitjana que, generalment, no 
arriba als 15 m. Té una longevitat molt curta, 
ja que viu entre 15 i 25 anys.   

Té una capçada ampla i aplanada que 
mesura entre 6 i 8 m de diàmetre. Les fulles 
són compostes, de color verd intens a 
l anvers i verd més clar al revers. Lescorça 
és llisa i de color gris.   

Es tracta d una planta amb flors 
aparentment sense pètals, amb els estams 
òrgan reproductor masculí de la flor- de 
color rosa pàl·lid o intens i amb la base 
blanca. Els fruits són llegums aplanats de 
color castany.   

La seva escorça s utilitza per guarir una 
ferida i per combatre malalties parasitàries. 
El seu fruit s utilitza com aliment pel bestiar i 
també en mengen la fauna silvestre.  
Existeix la forma ombrella que presenta la 
capçada més ampla.   

F: David Pérez

 

F: Eugene Zelenko

 

F: David Pérez
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Ailant 

Ailanthus altissima  

Castellà: Ailanto                                                    

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Pl. Josep Vieta i Burcet , parc del c/ Puigmal, Escales c/ Mas Borinot, Escola

 

Joaquim Ruyra, Parc 
cantonada ctra. Tordera - av. Europa, Parc de la Mina Cristal·lina, i c/ Antoni Gaudí.  

 
Laliant és un arbre que té el seu origen a 
l est i sud d Àsia.   

Arbre de mida alta que pot arribar als 25 m. 
La longevitat és mitjana, ja que rarament 
arriba als 70-80 anys.   

És un arbre amb la capçada arrodonida 
d entre 8 i 10 m. Té les fulles compostes de 
color verd brillant a l anvers i verd mate al 
revers. Lescorça és llisa de color gris 
marronós.    

Planta dioica. Les flors de la planta són 
petites, de color groguenc i formen 
inflorescències ramificades de flors. Les flors 
masculines es caracteritzen per fer mala 
olor. El fruit són les sàmares agrupades en 
grans inflorescències.   

Lailant és una planta molt invasora i 
competidora, que a part de la seva prolífica 
producció de flors i llavors, compta amb la 
reproducció vegetativa. A més, el podem 
trobar en tota mena de sòls, fins i tot 
contaminats, i produeix una substància que 
impedeix que les llavors d altres plantes 
germinin. Està inclosa al Catálogo Español 
de especies exóticas invasoras , aprovat en 
el Reial Decret 630/2013 del 2 d agost.   

F: H. Zell

 

F: Pookie Fugglestein

 

F: Darkone
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Àlber 

Populus alba  

Castellà: Álamo blanco                                                    

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

C/ Mas Vaixeller, c/ SAFA, c/Ses Falques, ctra. Accés Costa Brava, pg. de la Marina, pl. Ramon 
Casas, zona verda c/ Pablo Picasso, av. Europa, c/ Vila de Lloret, Escola SAFA, camí platja punta 
de la Tordera, Parc de Mas Cremat, i Parc de la Mina Cristal·lina. 

 
Làlber té el seu origen a Europa, Àsia i al 
nord d Àfrica. Es tracta d un arbre amb 
capçada ovoide d amplada entre 5 i 6 m.  
Les seves fulles són simples, ovades i de 
color verd fosc per l anvers i blanquinós pel 
revers. La seva escorça és clivellada i de 
color gris.   

La planta és dioica. Les flors masculines es 
troben agrupades en inflorescències 
penjants i presenten un color vermellós; 
mentre que les femenines són agrupacions 
més primes i de color groc verdós. Els fruits 
són càpsules marrons amb un borrissol 
cotonós.   

És un arbre d alçada alta que arriba als 30 m. 
La longevitat és elevada, ja que pot viure 
entre 100 i 200 anys.   

La varietat pyramidalis presenta una 
capçada columnar.   

Espècie àmpliament utilitzada en la 
restauració de la vegetació de ribera en 
zones de clima mediterrani.  
La fusta és tova i s utilitza per obtenir pasta 
de paper, esculpir petits objectes, etc.  però 
no és una bona opció si la volem com a 
llenya.  
El quadre de la Gioconda, de Leonardo Da 
Vinci, està pintada amb oli sobre una taula 
d àlber. 

 

F: Luis Fdéz. Garcia

 

F: Dimìtar Nàvdenov

 

F: Aj. Blanes
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Ametller 

Prunus dulcis  

Castellà: Almendro                                                     

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Escola Carles Faust, Escola Mossèn Joan Batlle, Giratori i parterres de l estació d'autobusos, 
jardineres de pedra del Pg. de Catalunya, i c/ SAFA. 

 
Lametller és un arbre que prové de l oest 
d Àsia, d alçada mitjana, entre 6 i 10 m amb 
una longevitat mitjana, viu entre 50 i 100 
anys.   

Té una capçada arrodonida irregular d una 
amplada entre 3 i 10 m. Les fulles són 
simples, lanceolades i de color verd clar a 
l anvers i al revers.   

Planta monoica amb flors oloroses de color 
blanc o rosa pàl·lid. Els fruits són drupes 
ovoides, els ametllons, que contenen les 
llavors, les ametlles.   

És un dels primers arbres a florir de l any, ja 
que ho fa al gener. La seva llavor, l ametlla, 
és utilitzada extensament per la indústria 
alimentària i per la cosmètica.   

Els grecs van ser els difusors d aquesta 
espècie per la Mediterrània.   

Existeix la forma amara, que conté fruits que 
són amargants, a diferència de la forma 
dulcis que són predominantment dolços. En 
l Antic Egipte es feien servir les ametlles 
amargues com a verí per tal d ajusticiar als 
criminals.   

F: David Pérez

 

F: Anna Anichkova

 

F: David Pérez
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Arbre de ferro 

Parrotia persica  

Castellà: Árbol de hierro                                                       

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

C/Mas Vaixeller i Escola Quatre Vents. 

 
Larbre de ferro prové del nord de l Iran.  
Arbre d alçada mitjana, entre 8 i 12 m i de 
longevitat mitjana, és a dir, que viu entre 50 
i 100 anys.  
Té una capçada ovoide d amplada entre 8 i 
15 m. Les fulles són simples i ovalades, de 
color verd brillant per l anvers i mate al 
revers. Lescorça té un color marró rosat.   

Planta dioica. Fa flors de color groc, però 
posseeixen unes anteres vermelles que és el 
que realment destaca quan l arbre està en 
floració, que neixen sobre tiges nues. Els 
fruits són càpsules que contenen dues 
llavors.   

És un arbre molt bonic de veure a la tardor, 
on el seu fullatge passa per diferents tons de 
coloració que el fa espectacular.   

Als Països Catalans només s utilitza amb fins 
ornamentals. És una espècie interessant per 
tenir a places i carrers gràcies al fet que pot 
suportar la contaminació urbana. La seva 
fusta és molt dura fet que li dóna nom- 
però té poques aplicacions.   

F: Sten Porse

 

F: Vojt ch Zavadil 

 

F: Hedwing Storch
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Arbre de Júpiter 
Lagerstroemia indica  

Castellà: Árbol de Júpiter                                                      

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Rbla. Joaquim Ruyra, Pg. de Pau Casals, i av. de la Pau. 

 
Lorigen de l arbre de Júpiter és la Xina i 
Indoxina. Va ser introduïda a Europa l any 
1747.   

Té una capçada arrodonida amb les fulles 
simples, obovades i de color verd fosc 
brillant per l anvers i més clar pel revers. 
Lescorça és llisa i de color gris rosat.   

Les flors de la planta formen inflorescències 
ramificades i poden ser de diferents colors: 
blanc, rosa, porpra o malva. Els fruits són 
càpsules el·lipsoïdals de color marró.   

Arbre d alçada baixa, ja que no arriba als 6 
m, i amb una amplada de capçada d entre 2 i 
4,5 m. Pot viure entre 50 i 100 anys, el que 
significa una longevitat mitjana.   

És una planta molt utilitzada com a 
ornamentació en pobles i ciutats. La seva 
fusta no té cap aplicació.  
En medicina popular s utilitzen les arrels per 
al mal de panxa, i les seves fulles i flors 
s utilitzen com a purgant.  

 

F: Mokkie

 

F: Kenpei 

 

F: Aj. Blanes
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Arbre de l amor 

Cercis siliquastrum  

Castellà: Árbol del amor                                                    

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Av. de l'Estació, zona verda del c/ Primer de Maig - av. Europa, Parc de

 

Xon Mart í, placeta del c/ 
S'Auguer, placeta a la cruïlla del c/Alhambra i c/Mesquita de Còrdova, c/Esperança, parterres del 
c/Greco, pl. Antic Escorxador, pl. del Poble Sahrauí, pl. Josep Mestres, i Parc de Xon Ferrer.  

 
Lorigen de l arbre de l amor és el sud 
d Europa i l Àsia.  
Lalçada d aquest arbre és mitjana, poques 
vegades passa de 10 m i l amplada de la 
capçada arriba a tenir de 4 a 6 m de 
diàmetre. Pot viure entre 50 i 100 anys.  

La capçada és arrodonida i irregular. Té les 
fulles simples, amb forma de cor i de color 
verd mate a l anvers i glauc al revers. Té 
l escorça clivellada de color marró vermellós. 

  

Planta monoica. Té les flors disposades en 
fascicles i de color lila. Es cobreix de flors 
rosa intens a principi de primavera, abans de 
la brotació de les fulles. El fruit és un llegum 
de color marró.   

També se l anomena Arbre de Judes perquè, 
segons la mitologia, es diu que en aquest 
arbre es va penjar Judes després de trair a 
Crist.   

Les flors tenen un agradable gust picant i 
poden menjar-se en amanides o en 
escabetx. La fusta és de bona qualitat però 
no massa dura. Tolera bé la humitat, la 
sequera i la contaminació, és per això que 
funciona molt bé als jardins mediterranis.   

F: Malte

 

F: Kurt Stüber

  

F: Aj. Blanes
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Arbre del paradís 

Elaeagnus angustifolia  

Castellà: Árbol del Paraíso                                                    

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

C/ Ignaci Iglesias, pl. Joan Maragall, Pg. de Catalunya, i pl. Dels Països Catalans. 

 
Larbre del paradís té el seu origen a l Àsia.  
Lalçada d aquest arbre és mitjana, pot 
arribar fins a 15 m, mentre que l amplada de 
la capçada fa de 4 a 6 m. Arriba a viure més 
de 200 anys.   

La capçada és arrodonida i les seves fulles 
alternes, lanceolades, de color verd grisenc 
per l anvers i platejada pel revers. Lescorça 
és de color marró vermellós.  

Planta amb flors hermafrodites solitàries o 
en grups de 2 o 3, de color blanc tirant a 
groc. El fruit s assembla a una oliva.   

Arbre utilitzat com a ornamental per les 
seves fulles argentades i també per la seva 
resistència a la salinitat, la sequera i la poda.   

La varietat capsica no té punxes.   

Espècie que es troba en cultiu des del segle 
XVI. El seu fruit és comestible i amb ell es fan 
licors i compotes.   

El seu nom es deu al fet que la Bíblia el cita 
com a arbre que es trobava al Paradís.   

F: Andrew Butko

 

F: A. Barra 

 

F: Aj. Blanes
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Auró americà 

Acer negundo  

Castellà: Negundo                                                    

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Placeta a la cruïlla del c/ Alhambra i c/ Mesquita de Còrdova, c/Racó d'en Portes, placetes 
c/Alberes, c/Alhambra, c/Mesquita de Còrdova, c/Margarida, c/Mir, Escola Napoleó Soliva, ctra. 
Tordera, Parc de Quatre de Vents, Parc de Xon Ferrer, Parc del Pont, c/Greco, pl. Ausiàs March, c/

 

Joan Alcover, pl. Mas Marull, pl. Núria, pl. Placeta, pl. Ramon Casas, i Riera de Vall de Burg. 

Lorigen de l auró americà és Nord Amèrica.  
Té una capçada arrodonida, que fa entre 4 i 
6 m d amplada, amb les fulles compostes, 
amb l anvers de color verd brillant i el revers 
de color verd mate. Lescorça està clivellada 
verticalment, de color marró grisenc.   

Planta dioica amb flors masculines de color 
verd groguenc agrupades i les flors 
femenines en inflorescències de raïm 
penjants. El fruit és una disàmara, amb les 
característiques peces alades.   

És un arbre d alçada mitjana que arriba als 
15 m. La seva longevitat és mitjana, com a 
màxim arriba fins als 100 anys.   

Arbre molt apreciat en jardineria per la seva 
facilitat de cultiu i el seu aspecte 
arquitectònic. A les zones forestals és 
considerada una planta invasora.   

A la seva àrea d origen s extreu 
ocasionalment la seva saba ensucrada, tot i 
que normalment es realitza amb altres 
espècies del gènere.   

Acer era el nom romà dels aurons; neguno fa 
referència a un arbre indi amb les fulles molt 
semblants anomenat nurgundi, paraula 
d origen sànscrit.   

F: Sri Mesh

 

F: Loyna 

 

F: Aj. Blanes
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Auró argentat 

Acer saccharinum  

Castellà: Arce plateado                                                       

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Pl. Solidaritat, Parc de Mas Cremat, zona verda c/Primer de Maig - av. Europa, Escola Carles 
Faust, i pl. dels Dies Feiners. 

 
Lauró argentat té el seu origen als Estats 
Units i sud-est del Canadà.   

Arbre d alçada alta, que pot mesurar entre 
20 i 25 m. Lamplada de la capçada varia 
entre 6 i 8 m. Té una longevitat mitjana, pot 
arribar als 100 anys.   

La capçada és ovoide les fulles són simples, 
de color verd brillant a l anvers i argentat al 
revers. Lescorça d aquest arbre és de color 
gris i s exfolia en plaquetes.   

Planta amb flors petites de color groc verdós 
o vermellós agrupades en glomèruls. Els 
fruits són disàmares força tancades.   

Se n extreu la saba per fer sucre, d aquí li ve 
el nom de saccharinum. Una altra utilitat és 
la seva fusta, que és de bona qualitat per a 
mobiliari.   

La fulla d aquest arbre és la que forma part 
de la bandera del Canadà, per la seva 
importància econòmica. El Canadà és el 
principal productor de sucre d auró al món. 
Es necessiten 40 litres de saba per fer 1 litre 
de xarop d auró.   

F: Crusier

 

F: Dimìtar Nàydenov 

 

F: Darkone
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Auró blanc 
Acer pseudoplatanus  

Castellà: Arce blanco                                                  

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Parterres del c/Ardales.

 
L auró blanc prové d Europa i d Àsia.  
És un arbre alt , que pot arribar als 25 m, i 
l amplada de la capçada varia entre 8 i 10 m. 
A més, té una gran longevitat , ja que pot 
passar dels 200 anys.   

Té una capçada ovoide amb les fulles 
simples, en forma de palmell de color verd 
fosc a l anvers i més blanquinós al revers. 
Lescorça és de color grisenc i estriada en 
petites plaques.   

És una planta amb flors hermafrodites o 
unisexuals de color groc verdós agrupades 
en inflorescències penjants. Els fruits són 
disàmares parcialment obertes.    

El seu nom de pseudoplatanus és degut a la 
seva semblança amb el plàtan.   

Les fulles, fruits i arrels s han utilitzat com a 
medicina, ja que tenen propietats 
astringents.   

Les fulles d aquest arbre s utilitzen per 
embolicar artesanalment els famosos 
formatges asturians de Cabrales . La fusta 
és utilitzada per fer instruments musicals, 
concretament per les caixes de ressonància. 
A més, s ha extret, de forma no comercial, la 
seva saba per beure, perquè és rica en 
sucres.   

F: Franz Xaver

 

F: James Lindsey 

 

F: Willow
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Auró de Freeman 

Acer x freemanii  

Castellà: Acer del hombre libre                                                    

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Pl. de la Brisa. 

 
Lauró de Freeman és un híbrid entre Acer 
rubrum i Acer saccharinum. 
És un arbre d alçada alta que pot arriba als 
20-25 m i una amplada de capçada d entre 6 
i 12 m. Pot viure fins als 100 anys.   

Presenta una capçada ovoide amb les fulles 
simples de color verd a l anvers i verd 
blanquinós al revers. A la tardor adquireixen 
diferents tonalitats, de les quals predomina 
el vermell. Lescorça és llisa i de color gris.   

Planta amb flors molt petites de color 
verdoses o vermelloses agrupades en 
glomèruls. Els fruits d aquest auró són 
disàmares parcialment obertes.   

Es tracta d una espècie amb una alta 
capacitat de captació de contaminants 
atmosfèrics (partícules en suspensió, òxids 
de nitrogen i ozó troposfèric) i d interès 
singular per la regulació microclimàtica.   

 

F: Savannah

 

F: Davesgarden 

 

F: Davesgarden
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Avellaner turc 

Corylus colurna  

Castellà: Avellano turco                                                  

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Parc de Xon Ferrer i Parc de la Mina Cristal·lina. 

 
Lavellaner turc té el seu origen al sud-est 
d Europa i a l Àsia.   

És un arbre amb la capçada cònica i les fulles 
de color verd a l anvers i més pàl·lid al 
revers. Lescorça és esquamosa de color 
beix.   

Planta monoica amb les flors masculines 
agrupades en forma d espiga penjant de 
color ocre. Les flors femenines, en canvi, 
estan agrupades en forma d espiga petita i 
de color vermell. El fruit és l avellana turca.   

Lalçada d aquest arbre és alta, no arriba als 
25 m i l amplada de la capçada és entre 2 i 8 
m. La longevitat és mitjana, viu entre 50 i 
100 anys.   

Tot i que el fruit és comestible, no és gaire 
apreciat i té pitjor gust que l avellana del 
Corylus avellana. Malgrat això, és molt 
conreat a Turquia.   

És un meravellós arbre d ombra i, gràcies a 
la capacitat que té de suportar la 
contaminació de l aire,  és molt utilitzada 
com a arbre de carrer.   

 

F: Friedrich Böhringer

 

F: Pásztörperc 

 

F: Michael Kranewitter
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Bedoll 

Betula pendula  

Castellà: Abedul                                                   

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Zona verda c/Pablo Picasso - av. Europa. 

 
Lorigen del bedoll és Eurosiberià.  
Arbre d alçada alta que pot assolir els 30 m. 
Lamplada de la capçada mesura entre 4 i 10 
m. Té una longevitat elevada, és a dir, viu 
més de 100 anys.   

Capçada arrodonida o ovoide i amb les fulles 
verdes a l anvers i verd blanquinós al revers. 
El marge de la fulla està doblement dentat. 
Lescorça és llisa inicialment amb estries 
fosques.   

Planta monoica; les flors masculines són de 
color verdós i s agrupen amb forma d espiga 
penjant. Les flors femenines són més 
cilíndriques i solitàries. El fruit és una sàmara 
alada.   

A partir de la destil·lació de la seva escorça 
se n obté un producte que s utilitza per a 
l elaboració de pomades per la pell. De les 
seves fulles en fan infusions amb propietats 
diürètiques. A partir de la fermentació de la 
saba s obté la cervesa de bedoll.   

En condicions extremes d humitat, deia el 
fundador dels Scouts, cal recórrer a l escorça 
del bedoll, si és possible, per poder 
encendre un foc.  

F: Em ke Dénes 

 

F: Akroti 

 

F: Georgi Kunev
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Bellaombra 

Phytolacca dioica  

Castellà: Ombú, Bella sombra                                                       

Semicaducifoli

  

On la podem trobar?

 

Pg. de Pau Casals. 

 
Es tracta d un arbre que prové d Amèrica del 
Sud.  
Arbre d alçada mitjana, entre 10 i 12 m amb 
una amplada de calçada d entre 6 i 15 m. La 
seva longevitat és molt elevada, supera els 
250 anys.   

Es caracteritza per tenir una capçada estesa i 
unes fulles simples, el·líptiques de color verd 
fosc per l anvers i més clar pel revers. 
Lescorça és llisa de color gris.   

Planta dioica amb flors agrupades en 
inflorescències en forma de raïms pènduls 
de color blanc crema. Els fruits són baies 
globuloses de color marró.   

La seva saba és tòxica. En la seva maduresa, 
la base de l arbre adquireix dimensions 
espectaculars. La infusió de les seves fulles 
és emètica (provoca vòmit) i és un fort 
purgant.   

Aquesta espècie no convé plantar-la a la 
vora d edificacions, ja que les seves arrels 
són molt agressives.  

 

F: Tatiana Gerus 

 

F: Ikai 

 

F: Aj. Blanes
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Carpí 

Carpinus betulus  

Castellà: Carpe blanco                                                  

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Talussos i parterres a la ctra. Accés Costa Brava, Parc de Can Cateura i espais verds de l entorn 
del camp de futbol de Can Borell. 

 
El carpí té un origen Eurosiberià.   

Es tracta d un arbre d alçada alta, que no 
arriba als 30 m i amb una amplada de 
capçada entre 10 i 15 m. Longevitat elevada, 
supera fàcilment els 100 anys. La capçada  és 
arrodonida i piramidal. Les seves fulles són 
de color verd a l anvers i més clar al revers. 
Lescorça és llisa i estriada de color gris.   

Planta monoica amb flors masculines de 
color groc vermellós agrupades en forma 
d espiga i les femenines són més verdoses 
agrupades en raïms. El fruit és una petita 
nou envoltada per trifolis.   

En molts jardins de les ciutats europees 
s utilitza aquest arbre per fer pantalles i 
tanques, ja que tolera molt bé la poda.   

Produeix una fusta molt bona, pesada i molt 
resistent, dura i difícil de treballar. Gràcies a 
la seva gran resistència als cops, es fa servir 
la fusta per a elaborar bitlles, boles, rodets 
de fusta, etc. Té un elevat poder calorífic.    

F: Dieser Benutzer

 

F: Jebulon

 

F: H. Zell
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Castanyer d Índies 

Aesculus hippocastanum  

Castellà: Castaño de Indias                                                       

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Jardins exteriors, incloent arbres, i talussos de l aparcament del c/ Santa Maria, pla i entorn del 
Poliesportiu, parterres del c/Ardales, c/Sebastià Llorens, c/Ovidi Montllor, i EEE Ventijol. 

 
Aquest arbre caducifoli té el seu origen al 
sud-est d Europa.   

Arbre d alçada alta que pot arribar als 30 m 
amb una amplada de capçada entre 8 i 12 m. 
Té una gran longevitat, podent arribar fins 
als 200 anys.  
Es caracteritza per tenir la capçada alta i 
rodona. Les fulles compostes, de color verd 
fosc per l anvers i verd clar pel revers. 
Lescorça és llisa i de color marró grisenc.   

És una planta monoica amb flors de color 
blanc amb taques grogues i vermelles. 
Trobem les flors masculines a la part 
superior de la capçada i les femenines a la 
part inferior. El fruit són càpsules espinoses 
que contenen les llavors, molt semblants a 
les castanyes, però que no són comestibles.   

El nom d hippocastanum significa 
literalment castanya per a cavalls, ja que 
antigament els turcs la donaven als seus 
cavalls per calmar-los la tos i l asma.   

Antigament s usaven les branques del 
castanyer d Índies per pescar més fàcilment, 
ja que adormien els peixos.   

La seva fusta s utilitza per mànecs i estris de 
cuina i caixes. La llavor té un ús farmacèutic 
com a antiinflamatori i, l escorça té 
propietats vitamíniques.   

 

F: Joaquim A. Gaspar

 

F: David Pérez 

 

F: Solipsit
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Catalpa 

Catalpa bignonioides  

Castellà: Catalpa                                                  

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Pl. nova a Mas Florit, c/Veler, c/Olivers, c/Sebastià Llorens, Escola Carles Faust, Escola

 

Napoleó 
Soliva, pl. de la Creu Coberta, placetes c/Alberes, i c/Josep Maria Poblet. 

 
Lorigen d aquest arbre és el sud-est dels 
Estats Units.  
Té una alçada mitjana, poques vegades 
supera els 15 m. Lamplada de la capçada 
varia entre 5 i 8 m. Supera els 100 anys i per 
això es considera que té una elevada 
longevitat.   

Presenta una capçada arrodonida. Té les 
fulles simples, de color verd mitjà a l anvers i 
més clar al revers. Lescorça és inicialment 
llisa i després es torna esquamosa de color 
bru fosc.   

Planta monoica que té flors blanques amb 
taques porpres, recorden a les orquídies. Els 
fruits són càpsules molt allargades de color 
marró.   

El seu tronc és molt utilitzat com a travesser 
de les vies de tren i com a pals verticals per a 
senyals. És un arbre molt tolerant a la 
contaminació.   

Les seves fulles eren utilitzades  per la tribu 
índia Catawba per fer cataplasmes i 
d aquesta manera curar les ferides.    F: C.T. Johanson

 

F: Jean Paul

 

F: Jamain
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Cirerer 
Prunus avium  

Castellà: Cerezo                                                 

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Giratori i parterres de l estació d'autobusos, Escola Napoleó Soliva, Parc de la Mina Cristal·lina, i 
pl. Molina. 

El cirerer prové d Europa i de l oest d Àsia.  
La seva alçada és mitjana, excepcionalment 
pot arribar als 25 m. Lamplada de la 
capçada varia entre 4 i 10 m. Longevitat 
mitjana entre 50 i 100 anys.   

Arbre que es caracteritza per tenir una 
capçada àmpliament cònica. Fulles simples, 
obovades i serrades de color verd fosc mate 
a l anvers i verd clar al revers. Lescorça és 
clivellada de color gris marronós.   

Planta amb flors blanques agrupades en 
forma de paraigua. El seu fruit és la cirera i el 
període de fructificació és del maig fins al 
juliol.   

Els cirerers necessiten les abelles per 
pol·linitzar-se, ja que és una espècie 
autoincompatible.  
Del fruit es pot obtenir un licor anomenat 
kirsch, a més del seu consum en fresc.  
La fusta d aquesta espècie és utilitzada per 
fer mobles i revestiments. Si es tracta 
adequadament, agafa una coloració 
vermella.   

Prunus és el nom romà que van atorgar a 
tots els fruits semblants amb pinyol i avium  
deriva d avis, que significa aus , fent 
referència al gran consum que en fan 
aquests dels fruits.  

 

F: C. Kuppler

 

F: Yves

 

F: Tara
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Cirerer del Japó 

Prunus serrulata kanzan

  
Castellà: Cerezo del Japón                                                  

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Av. Jaume I i c/Espronceda.  

 

Com el seu nom indica aquest cirerer té el 
seu origen al Japó.  
Lalçada és mitjana, no supera els 12 m. El 
diàmetre de la capçada és d entre 6 i 8 m. Té 
una longevitat mitjana, viu entre 50 i 100 
anys.  
És un arbre amb la capçada arrodonida que 
presenta fulles simples, ovades, de color 
verd brillant a l anvers i verd clar al revers. 
Lescorça és berrugosa de color marró 
brillant o vermellosa.   

Es caracteritza per tenir flors rosades dobles 
que s agrupen en dues o tres unitats. Els 
fruits són drupes de color negre un cop han 
madurat.   

Al seu país d origen és considerada un 
emblema nacional i forma part del patrimoni 
llegendari del país.   

És un arbre molt plantat als carrers i 
avingudes perquè suporta molt bé la 
contaminació. També per l espectacular 
floració a la primavera i l intens color 
vermell que presenten les fulles a la tardor.   

Al Japó fan servir les flors per fer un te 
anomenat Sakurayu.    

F: David Pérez

 

F: Rasbak

 

F: Aj. Blanes
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Desmai 

Salix babylonica  

Castellà: Sauce llorón                                                    

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Parc del c/Puigmal, av. Europa, Escola Quatre Vents, jardins exteriors -incloent arbres-

 

i talussos 
aparcament del c/Santa Maria, Parc

 

de Mas Cremat, Parc del Pont, zona verda Ca n'Illes, 
parterres, zones verdes i arbrat viari inclòs en l'àmbit del pla parcial Valldolig (Sector 
Mercadona), i zona verda Ciutat Esportiva. 

 
El desmai és un arbre que prové de la Xina.  
Lalçada d aquest arbre és mitjana, arriba 
fins als 15 m i té una amplada de capçada 
d entre 6 i 10 m. Pot viure entre 50 i 100 
anys.  
Es caracteritza per tenir una capçada 
arrodonida i amb les branques pèndules. Les 
fulles són simples, lanceolades i de color 
verd clar a l anvers i blanquinós al revers. 
Lescorça és de color marró fosc, llisa quan 
l individu és jove i escletxada quan és vell.   

Planta dioica on les flors es troben 
agrupades en forma d espiga; les flors 
masculines presenten un color groguenc, 
mentre que les femenines són de color 
verdós. Els fruits són càpsules de color 
marró verdós que contenen llavors petites 
amb pèls cotonosos que faciliten la seva 
dispersió.   

Sacostuma a plantar, amb una finalitat 
ornamental, els peus femenins i de forma 
solitària perquè puguin lluir la seva 
esplendor.   

Sutilitza aquesta espècie per a fixar els 
marges de rius i vessants.  

 

F: David Pérez

 

F: John Tann

 

F: John Tann
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Erable 

Acer platanoides  

Castellà: Arce real                                                 

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Pg. de Dintre, pl. del poble Sahrauí, pl. de la Brisa, i Parc del Pont.  

Lerable és un arbre que té el seu origen a 
Europa. Als Països Catalans el podem trobar 
de forma silvestre en alguns punts dels 
Pirineus (entre 400 i 1.800 m d altitud).  

Té una alçada mitjana - alta, entre 20 i 25 m.  
Lamplada de la capçada varia entre 8 i 10 m. 
A més, pot arribar a viure fins als 200 anys.   

Es tracta d un arbre amb capçada 
arrodonida i fulles simples, de color verd 
brillant a l anvers i mate al revers. Lescorça 
és clivellada de color marró grisenc.   

És una planta dioica que té les flors de color 
verd groguenc agrupades. El fruit són 
disàmares de color marró que fructifiquen 
els mesos de setembre i octubre.   

En alguns casos les fulles d arbres cultivats 
poden presentar una coloració totalment de 
color vermell porpra.   

El seu nom específic platanoides  fa 
referència a la semblança que tenen les 
seves fulles amb les del plataner (Platanus x 
hispanica).   

 

F: Cruiser

 

F: Pròpia

 

F: Andrew Butko
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Eritrina cresta de gall 

Erythrina crista-galli  

Castellà: Ceibo                                                 

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Pg. de Pau Casals. 

 

Lorigen d aquest arbre és Sud Amèrica.  
Lalçada de l eritrina cresta de gall és baixa, 
ja que excepcionalment pot arribar als 15 m.  
Lamplada de la capçada és d entre 6 i 8 m. 
La seva longevitat és mitjana, viu entre els 
50 i 100 anys.  
Es caracteritza per tenir una capçada 
arrodonida o en forma de para-sol. Les fulles 
són compostes, de color verd fosc per 
l anvers i verd més clar pel revers. Lescorça 
és rugosa i té un color gris clar.   

Es tracta d una planta amb una floració 
espectacular, ja que trobem les flors 
agrupades en inflorescències que tenen un 
color vermell molt cridaner. Els fruits són 
llegums llenyosos de color marró fosc.   

És l arbre i la flor nacional d Argentina i 
d Uruguai.   

Els indis utilitzaven la fusta d aquesta 
espècie per a construir canoes, per la seva 
flotabilitat i, en alguns casos, en feien les 
rodes dels carros per transportar llenya. En 
l actualitat no s utilitza.    

F: David Pérez

 

F: Forest

 

F: Silicyna 
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Figuera 

Ficus carica  

Castellà: Higuera                                                 

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Av. de la Pau, parc del c/Puigmal, jardins exteriors -incloent arbres- i talussos de l aparcament del 
c/Santa Maria, Parc de la Mina Cristal·lina, i pl. Mas Moixa. 

 

La figuera és un arbre que prové de la Regió 
Mediterrània i l Àsia.   

Es caracteritza per tenir una capçada estesa i 
irregular amb les fulles simples, grans i 
amplament lobulades. Tenen un color verd 
fosc per l anvers i més blanquinós pel revers. 
Lescorça és llisa i de color gris.   

Planta dioica que té les flors masculines 
petites i de color verd, mentre que les flors 
femenines es converteixen en les figues. 
Aquest és, inicialment, verd però a mesura 
que creix pot agafar una tonalitat lilosa o 
violeta. És comestible i la seva polpa és molt 
dolça. Els veritables fruits són els petits 
pinyolets que tenen les figues a dins.   

Lalçada d aquesta espècie oscil·la entre 10 i 
15 m d alçada màxima. Lamplada de la 
capçada varia entre 6 i 10 m. Té una 
longevitat elevada, ja que passa fàcilment 
dels 100 anys.   

El làtex que surt de les fulles o de les ferides 
del tronc s utilitzava antigament amb 
finalitats medicinals.   

Es coneix una pintura egípcia de fa més de 
4500 anys on apareix la recollida de figues.   

 

F: Aj. Blanes

 

F: H. Zell

 

F: Georges Jansoone
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Firmiana 
Firmiana simplex  

Castellà: Parasol chino                                                 

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Parterres del c/Ardales i Parc de la Mina Cristal·lina. 

 

Aquesta espècie té el seu origen a la Xina i al 
Japó.  
Es tracta d un arbre de capçada arrodonida 
que té les fulles simples, de color verd per 
l anvers i verd clar pel revers. Lescorça és 
llisa i presenta un color verd grisós.   

La planta és monoica i té les flors agrupades 
en forma de raïm i de color groc. Els fruits 
són fol·licles de color marró clar.   

Lalçada de la firmiana és mitjana, arriba fins 
als 15 m, mentre que l amplada de la 
capçada es troba entre 4 i 10 m. Pel que fa a 
la seva longevitat, pot superar els 100 anys.   

Les seves llavors són utilitzades en la 
medicina tradicional Xina. La seva fusta 
s utilitza en la fabricació de caixes i 
instruments musicals xinesos com el guqin i 
guzheng, ja que és una fusta suau però poc 
duradora.   

 

F: Kenpei

 

F: Salix

 

F: Cillas
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Freixe de flor 

Fraxinus ornus  

Castellà: Fresno de flor                                                   

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Zona verda del c/Béjar a c/Josep Carner i ctra. Tordera. 

 

El sud d Europa i el sud-est d Àsia són el lloc 
d origen del freixe de flor.   

És un arbre que té una capçada arrodonida o 
ovoide. Les fulles són compostes i tenen un 
color verd per l anvers i més clar al revers. 
Lescorça és llisa i de color gris fosc.   

La planta té unes flors molt oloroses de color 
blanc que es troben en grups. Els fruits són 
sàmares lanceolades de color marró fosc.   

Lalçada màxima que pot assolir aquest 
freixe és de 12-15 m. Lamplada de la 
capçada és d entre 4 i 6 m. Pot viure entre 
100 i 200 anys.   

Es diferencia dels altres freixes perquè no es 
troba en el bosc de ribera, sinó en el bosc 
mediterrani.  
Del tronc s obté el mannà, una substància 
ensucrada i purgant.   

Antigament s utilitzava la planta per a rituals 
màgics i era cremada com a encens.   

F: Jean Paul

 

F: Ettore Balocch

 

F: Willow
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Freixe de fulla gran 

Fraxinus excelsior  

Castellà: Fresno común                                                   

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

C/Senda del Molí i Riera Vall de Burg. 

 

Europa i l oest d Àsia són el lloc d origen del 
freixe de fulla gran.   

Aquest freixe pot arribar a tenir una alçada 
de 25-35 m i pot superar els 200 anys. 
Lamplada de la capçada varia entre 8 i 25 m. 
És un arbre que té la capçada ovoide i les 
fulles compostes de color verd fosc per 
l anvers i verd més clar pel revers. Lescorça 
està clivellada i de color gris fosc.   

Planta amb flors de color verd groguenc, 
agrupades en inflorescències que pengen. 
Els fruits són sàmares lanceolades de color 
verd marronós.   

La seva fusta flexible és adequada per a 
mànecs d eines, pals d esports i mobles amb 
línies corbes. En el passat es feia servir per 
fer vares de llances. Les fulles són un bon 
aliment pel bestiar.   

És una bona opció per restaurar terres 
remogudes i talussos dels rius.   

Leruga morada del freixe (Laeosopis roboris) 
s alimenta d aquesta planta.   

F: Andy

 

F: Sten Porse

 

F: Ikai
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Freixe de fulla petita 

Fraxinus angustifolia  

Castellà: Fresno                                                 

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Parc de Mas Trui, Plaça Escola Napoleó Soliva, Riera Vall de Burg, c/Ses Falques, Parc de la Mina 
Cristal·lina, Parc de Xon Martí, Torrent del Mal Compàs, parterres, zones verdes i arbrat viari 
inclòs en l'àmbit del pla parcial Valldolig (Sector Mercadona), c/Mercè Rodoreda, ctra. Tordera,

 

i 
camí platja punta de la Tordera. 

 

El freixe de fulla petita és originari del sud 
d Europa, l oest d Àsia i del nord d Àfrica.   

Es tracta d un arbre d alçada alta, de 20 a 25 
m que pot viure entre 100 i 200 anys. 
Lamplada de la seva capçada és d entre 4 i 9 
m. Té una capçada ovoide i les fulles 
compostes, de color verd fosc per l anvers i 
verd pel revers. 
Lescorça està clivellada i és de color gris 
rogenc.   

És una planta amb flors de color verd 
marronós, agrupades en inflorescències que 
pengen en forma de raïm. Els fruits d aquest 
freixe són sàmares el·líptiques.   

Habita en boscos de ribera. Les fulles i 
l escorça s han utilitzat al llarg dels anys a la 
medicina popular per les seves propietats 
diürètiques, laxants i antiartrítiques.    

La seva fusta és flexible i resistent i és usada 
per elements com per exemple bastons, 
destrals, mànecs d eines, rodes de fusta, etc. 

 

F: Aj. Blanes

 

F: Massimiliano Marcelli

 

F: David Pérez
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Gatell 

Salix cinerea  

Castellà: Sauce cenizo                                                    

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Parc de Mas Cremat. 

 

Aquest arbre (també classificat com arbust) 
prové de la Mediterrània i pot arribar a 
mesurar entre 9 i 12 m. La seva longevitat és 
mitjana, pot viure entre 50 i 100 anys.  
Té una capçada semiovoide i les fulles són 
simples, lanceolades de color verd brillant a 
l anvers i grisenc o amb un to blavís al 
revers. Quan surten són molt piloses.  
Lescorça és de color marró grisós.   

Es tracta d una planta dioica, amb flors 
agrupades en forma d espiga de color 
verdós. Les flors surten abans que les fulles, 
ja que floreix durant els mesos de gener 

 

març. El fruit és una càpsula amb llavors 
recobertes de pèls.   

Com d altres espècies del gènere Salix 
habitualment es planta a la vora de rius i 
rieres per fixar el substrat i evitar-ne l erosió. 

  

En altres zones, com Austràlia, Àsia i el 
Pacífic, es comporta com espècie invasora.  

F: Aj. Blanes

 

F: David Pérez

 

F: David Pérez
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Ginkgo 
Ginkgo biloba  

Castellà: Gingko                                                 

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Ctra. de Malgrat, Escola Napoleó Soliva, c/Muralla - pg. de Dintre, av. de l'Estació, i pg. de 
Catalunya. 

 
El ginkgo prové de la Xina i el Japó. Es tracta 
d un arbre que pot arribar fins als 40 m 
d alçada i que té una longevitat molt 
elevada, ja que passa dels 200 anys i pot 
arribar als 1500 anys.   

Es caracteritza per tenir la capçada cònica i 
irregular que pot assolir una amplada 
d entre 10 i 20 m. Les fulles són simples, 
amb forma de ventall i de color verd clar per 
l anvers i més pàl·lid al revers. Lescorça 
d aquest arbre és llisa, estriada i presenta un 
color gris marronós.   

Planta dioica, les flors masculines són de 
color groc i pengen agrupades en forma 
d espiga. En canvi, les femenines són més 
verdoses i es troben en grups de dos o tres a 
les puntes de les tiges. El seu fruit recorda a 
una pruna, però fa mala olor. Per aquesta 
raó habitualment es planten els peus 
masculins.   

És una espècie considerada un fòssil vivent, 
amb això es vol donar a entendre que ha 
canviat molt poc la forma i l estructura des 
que va aparèixer fa 270 milions d anys.  
A més, es tracta d un arbre molt resistent, ja 
que va ser de les primeres espècies en 
rebrotar després de l explosió atòmica 
d Hiroshima i també va sobreviure els 
períodes de glaciació a la Xina.  

F: Aj. Blanes

 

F: Aj. Blanes

 

F: Aj. Blanes
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Liquidàmbar americà 

Liquidambar styraciflua  

Castellà: Liquidámbar                                                 

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Parc de Mas Trui, pl. de la Brisa, c/ Ardales, Parc de Mas Cateura, pl. Bru i Centrich, pl. del Poble 
Sahrauí, c/Antoni Gaudí, i parc cantonada ctra. Tordera amb av. Europa. 

 

Lorigen del liquidàmbar americà és l est de 
Nord Amèrica. Va ser introduïda a Europa al 
segle XVII.  
És un arbre d alçada alta que arriba fins als 
30 m amb una amplada de la capçada 
d entre 6 i 10 m. Pot passar dels 200 anys.   

Té una capçada cònica i les seves fulles són 
simples, palmades de color verd brillant per 
l anvers i més clar pel revers. Lescorça 
d aquesta espècie està solcada i és de color 
gris.   

Es tracta d una planta amb les flors gens 
aparents, de color verd groguenc. Les flors 
masculines estan agrupades en 
inflorescències erectes i les femenines en 
capítols globulosos. Els fruits són càpsules 
agrupades de color marró.   

Tal com el seu nom indica, secreta una 
resina de color groguenc vermellós i 
aromàtica, anomenada àmbar. Aquesta 
resina té menys propietats terapèutiques 
que altres de la seva classe.    

F: Aj. Blanes

 

F: Jean Tosti

 

F: Derek Ramsey
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Lledoner 
Celtis australis  

Castellà: Almez                                                 

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Pl. Bru i Centrich, pl. Pius XII, av. Europa (inclou giratoris), pl. Escola Napoleó Soliva, ctra. de 
Malgrat entre av. Europa i av. Catalunya, Parc de Mas Cateura, Escola Quatre Vents, Escola 
Napoleó Soliva, c/Ovidi Montllor, Parc de Xon Ferrer,

 

i alineacions d arbres del pla parcial 
Valldolig (Sector Mercadona). 
.

 

El lledoner prové de la Regió Mediterrània. 
És un arbre que pot arribar a 25 m d alçada i 
pot viure més de 200 anys. Té una amplada 
de la capçada d entre 6 i 8 m.   

Presenta una capçada arrodonida que té les 
fulles simples i aspres, de color verd fosc per 
l anvers i més clar al revers. Lescorça és llisa 
i de color gris.   

Planta monoica amb flors petites i solitàries 
de color groc verdós. Els fruits, anomenats 
lledons, són drupes que passen per diferents 
colors fins a arribar a la maduració: verd, 
groc i negre. Aquest fruit és comestible i, 
habitualment, són emprats per fer 
melmelades.   

La fusta és molt apreciada per fer bastons de 
qualitat, rems, carretes, forques, etc. A 
partir de la seva arrel es pot obtenir un 
colorant groc per tenyir.   

És una planta adequada per fixar el terreny 
en vessants i marges.  

F: Berichard

 

F: David Pérez

 

F: Dimìtar Nàvdenov
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Lledoner americà 

Celtis occidentalis  

Castellà: Almez americano                                                 

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Zona verda c/Pablo Picasso - av. Europa. 
.

 

Lorigen d aquest arbre és Amèrica del Nord. 
Es tracta d un arbre que pot assolir una 
alçada entre 30 i 50 m i una amplada de la 
capçada entre els 10 i 15 m. La seva 
longevitat és mitjana, no arriba als 100 anys.   

Té una capçada esfèrica irregular amb les 
fulles simples de color verd clar tant a 
l anvers com al revers. Lescorça és de color 
marró clar i, inicialment és llisa però amb el 
temps passa a tenir berrugues.   

Planta monoica amb flors petites i solitàries 
de color groc verdós. Els fruits són baies 
comestibles de color vermellós.   

Es tracta d un arbre habitualment utilitzat en 
jardineria, ja que tolera fàcilment les 
condicions urbanes.  

 

F: Chhe

 

F: Yuriy Kvach

 

F: R. A. Nonenmancher
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Mèlia 

Melia azedarach  

Castellà: Cinamomo                                                 

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Pl. Badajoz, pl. Medellin, pl. Mérida, c/Ses Falques, c/Montjuïc, c/Puigmal, Escola Napoleó Soliva,

 

i pg. de Pau Casals. 
.

 

Es tracta d un arbre que té el seu origen al 
sud-est d Àsia. Té una alçada mitjana, no 
supera els 15 m i una amplada de la capçada 
d entre 6 i 8 m. Viu entre 50 i 100 anys.   

La capçada és arrodonida i les fulles són 
compostes de color verd tant a l anvers com 
el revers. La seva escorça és estriada i 
exfoliant de color marró rogenc.   

Planta amb flors de color lila, oloroses i 
agrupades. Els fruits són drupes globoses de 
color groc pàl·lid. Són tòxics per l ésser humà 
i alguns mamífers, en canvi, les aus el 
resisteixen.   

A l Àsia es considera un arbre sagrat i es fan 
rosaris amb les llavors.   

La seva fusta és semblant a la caoba.   

Durant la Guerra de la Independència, els 
francesos van plantar la mèlia en una font de 
Cadis per embellir l entorn. Aquest fet va 
provocar que l aigua causés danys a la 
població a causa de la toxicitat del fruit en 
caure a l aigua.  

F: Aj. Blanes

 

F: Alpsdake

 

F: Javier Martin
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Moixera, Servera 

Sorbus domestica  

Castellà: Serbal                                                

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Parc de Mas Trui, parc del c/Puigmal, i pl. Nova Mas Florit. 

 

Lorigen de la moixera és el sud d Europa, el 
nord d Àfrica i l oest d Àsia.  
És un arbre que sobrepassa els 15 m 
d alçada i presenta una capçada ovoide amb 
un diàmetre de 4 a 6 m.  
Les seves fulles són compostes, alternes, els 
folíols tenen el marge serrat i són de color 
verd grisós per l anvers i tomentós pel 
revers. Quan són joves tenen pèls però és 
una característica que perden quan 
maduren.   

Planta monoica, amb flors agrupades en 
cimes molt vistoses de color blanc. Els fruits 
recorden a les peres, són de color vermell 
castany quan maduren i s anomenen serves.  
Floreix al maig i els fruits maduren a la 
tardor.   

És de les poques espècies del gènere Sorbus 
que el seu fruit, quan és madur, és 
comestible per l ésser humà. En temps dels 
romans, les serves es fermentaven per donar 
una beguda alcohòlica, la cerevisa.     

F: Archenzo

 

F: Christian Pirkl

 

F: David Pérez
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Moixera de guilla 

Sorbus aucuparia  

Castellà: Serbal de cazadores                                                  

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Parc de Xon Ferrer. 

Lorigen d aquesta espècie és Europa i Àsia. 
És un arbre que té una alçada entre 6 i 15 m 
que pot viure entre 50 i 100 anys.   

La capçada és ovada o allarga-arrodonida i té 
un diàmetre entre 4 i 6 m. Les fulles són 
compostes amb els marges dels folíols 
serrats i de color verd fosc per l anvers i 
verd-blavós pel revers.   

Planta monoica amb flors agrupades de 
color blanc i molt oloroses. Els fruits són 
drupes globuloses de color vermell brillant. 
Serveix com a aliment a moltes aus (unes 60 
espècies) i alguns mamífers. Sutilitzen per 
fer melmelades i compotes. Són rics en 
vitamina C i són molt utilitzats per les 
persones diabètiques gràcies als seus sucres. 

  

Actualment és un arbre usat per fixar 
vessants i lleres. La seva fusta és compacta i 
resistent i s ha emprat per fer eines.    

 

F: Aj. Blanes

 

F: Graeme Smith

 

F: Anne Burgess
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La morera blanca prové del centre i nord de 
la Xina. Es tracta d un arbre que no 
sobrepassa els 12-15 m d alçada i que pot 
viure entre 50 i 100 anys. Lamplada de la 
capçada mesura entre 6 i 12 m.   

Té una capçada arrodonida i les fulles són 
simples, ovades, generalment acabades en 
punta, i de color verd brillant a l anvers i més 
clar pel revers. Tenen el marge serrat. 
Lescorça és estriada verticalment i de color 
gris clar.   

És una planta que pot ser tant dioica com 
monoica. Les flors estan agrupades i són de 
color verd blanquinós. Els fruits, les móres, 
habitualment no es mengen perquè són 
insípides.   

Arbre cultivat a Europa per aprofitar les 
fulles, que són l aliment dels cucs de seda, 
així com per la seva utilitat ornamental. A la 
Xina és cultivat per alimentar els cucs de 
seda des de fa 4.500 anys.    

A la via pública es planta la varietat Fruitless 
que es caracteritza per no fer fruit i s evita 
embrutir el terra.   

Avui dia no podem veure la morera blanca 
en estat salvatge, ni tan sols en el seu lloc 
d origen.  

 
Morera blanca 

Morus alba  

Castellà: Morera                                                  

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

C/Antoni Gaudí, Parc de La Pedrera, Pla i entorn del Poliesportiu, pl. a Valldolig, c/Joan Salvat Papasseit, 
c/Mercè Rodoreda, Escola Bressol La Plantera, pl. del Poble Sahrauí, pl. Pius XII, Escola Pinya de Rosa, Parc 
de la Mina Cristal·lina, av. de la Pau, c/Antonio Machado, c/Ardales, c/de l'Ermita, Escola Carles Faust, 
Escola Napoleó Soliva, Escola Quatre Vents, EEE Ventijol, entorns ermita i escales accés platja Sant 
Francesc, Parc de Quatre de Vents, Parc del Pont, c/Greco, pg. de S'Abanell, pl. de Creu Coberta, pl. Núria, 
Parc de Xon Ferrer, Escola Joaquim, parc del c/Puigmal, i pl. Vilaret Massó. 

 

F: L. Fernández

 

F: B. Návez 

F: David Pérez 
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La morera japonesa té el seu origen al Japó, 
concretament a l illa d Hachijo. És un arbre 
que té una alçada entre 6 i 8 m, una 
amplada de capçada entre 6 i 10 m i que viu 
entre 50 i 100 anys.   

La capçada té forma de para-sol i les fulles 
són grans, palmades, amb el marge serrat i 
de color verd brillant per l anvers i més clar 
pel revers.   

La planta pot ser tant monoica com dioica. 
Les flors són petites i tenen un color verd 
blanquinós. El seu fruit són les móres.  
La floració té lloc als mesos de març a maig, 
mentre que la fructificació comença al juny i 
s allarga fins a l agost.   

En aquells exemplars que són usats com 
arbrat viari amb una finalitat totalment 
ornamental, se n planta la varietat sense 
fruit per evitar la brutícia.   

La resistència a la contaminació d aquesta 
morera és alta.   

 
Morera japonesa 

Morus kagayamae  

Castellà: Morera japonesa                                                  

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Pg. de S'Abanell, parterres del c/ Greco, Parc de Xon Ferrer, av. de la Pau, c/ Gavarres, c/ J.S. 
Papasseit , c/ Mercè Rodoreda, c/Sant Vicenç Ferrer, nau brigades municipals, i pla i entorn 
Poliesportiu. 

 

F: Christpohe Berger

 

F: Christpohe Berger

 

F: Christpohe Berger
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Lorigen de la noguera és el sud-est d Europa 
i l oest d Àsia.  
Es tracta d un arbre que pot arribar a una 
alçada de 25 m i té una longevitat elevada, 
pot sobrepassar els 100 anys.   

Presenta una capçada arrodonida d entre 8 i 
15 m d amplada. Les fulles són compostes, 
de color verd fosc per l anvers i verd clar pel 
revers. Lescorça és inicialment llisa, després 
fissurada i de color gris.   

Planta monoica amb flors de color verdós, 
les masculines es troben agrupades en 
forma d espiga penjant i les femenines 
solitàries o en petits grups. Els fruits són 
drupes globoses de color marró, la nou.   

Les nou són fruits secs d alt valor nutritiu. Si 
en mengem entre 4 i 7 al dia afavoreixen la 
salut del nostre cor i del cervell.  
Quan les nous són joves serveixen per 
preparar licors com la ratafia catalana.   

La seva fusta és una de les més apreciades 
dels arbres ibèrics. Susa per elaborar 
revòlvers, planxes, retaules i cors de moltes 
catedrals, entre d altres.   

Existeix la creença que no es pot dormir sota 
una noguera, ja que s emmalalteix o dóna 
mal de cap. Això es deu, probablement a 
l ambient humit i fresc que generen aquests 
arbres.  

  
Noguera 

Juglans regia  

Castellà: Nogal                                                 

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Parc de Xon Ferrer i pl. nova Mas Florit.  

F: Rasbak

 

F: Sten Porse

 

F: Notafly
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Lom és originari d Europa, nord-oest 
d Àfrica i oest d Àsia. És una espècie que pot 
arribar fins als 20 m d alçada i que viu més 
de 200 anys.   

Es tracta d un arbre amb capçada ovoide 
amb una amplada d entre 8 i 15 m. Les fulles 
són simples, ovades i de color verd mat a 
l anvers i més clar al revers. Les fulles es 
troben acabades en una punta apical. 
Lescorça de l om està clivellada i presenta 
una coloració gris fosc.   

La planta és monoica amb flors molt 
diminutes. Els estams són de color porpra i 
es troben agrupats. Els fruits de l om són 
sàmares circulars de color marró clar quan 
són madurs.   

La fusta de l om és molt resistent a la 
putrefacció per humitat, per això, s ha 
utilitzat molt en la construcció de 
conduccions d aigua o en la indústria 
naviliera.   

Durant la invasió francesa a Espanya, l om va 
ser un dels arbres més plantats com a arbrat 
viari i ornamentació.   

Sha vist molt afectat per la grafiosi, una 
malaltia produïda per un fong, i actualment 
la població d aquesta espècie s ha vist 
reduïda.  

  
Om 

Ulmus minor  

Castellà: Olmo                                                

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Placetes c/ Alberes, c/Antoni Gaudí, Escola Carles Faust, Escola Napoleó Soliva, Escola Quatre

 

Vents, Parc del c/Puigmal, Parc de Mas Cremat, i pl. Pius XII. 

 

F: Hermann Schachner

 

F: David Pérez

 

F: Florenci Vallès
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Lorigen d aquest om és el centre i nord 
d Àsia.  
Es tracta d un arbre que supera els 15 m 
d alçada i té una amplada de capçada entre 
5 i 15 m. Viu entre 50 i 100 anys.   

Té una capçada ovoide i les fulles són 
simples, ovades i amb el marge serrat. De 
color verd brillant a l anvers i més clar al 
revers. Lescorça és rugosa, de color marró 
grisenc.   

Planta monoica. Les flors són diminutes, 
amb els estams de color violeta i es troben 
agrupades. Els fruits són sàmares circulars, 
de color marró clar amb l ala verdosa. Tant 
la floració com la fructificació té lloc a la 
primavera.   

A vegades substitueix l om perquè aquest és 
més resistent al fong que provoca la grafiosi, 
una malaltia que afecta greument aquest 
gènere.   

La seva capacitat de germinació i rebrot de 
soca fa que en algunes zones es consideri 
una espècie invasora però no està 
catalogada com a tal.   

 
Om de Sibèria 

Ulmus pumila  

Castellà: Olmo de Siberia                                                 

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Parc de la M ina Cristal·lina, parterres, zones verdes i arbrat viari inclòs en l'àmbit del pla parcial 
Valldolig (Sector Mercadona).  

 

F: Ronnie Nijboer

 

F: Luis Fdez. Garcia

 

F: Ronnie Nijboer
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Lorigen de l om híbrid és hortícola. Es tracta 
d un arbre que arriba als 25 m d alçada, 
l amplada de la capçada varia entre 9 i 15 m i  
viu entre 50 i 100 anys.   

Té una capçada cònica i les fulles són 
simples, el·líptiques i de color verd fosc a 
l anvers i més clar al revers. Lescorça és llisa 
i de color gris fosc.   

Planta monoica; les flors són de color verd 
poc vistoses. Els fruits, amb poc interès 
ornamental, són sàmares.   

És un cultivar híbrid entre Ulmus pumila x 
Ulmus davidiana, obtingut el 1958 al Japó, ja 
que resisteix la malaltia de la grafiosi.  

 
Om híbrid 

Ulmus resista Sapporo Gold

  
Castellà: Olmo híbrido                                                 

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

c/Ses Falques, pl. Mas Moixa, c/Alberes, pl. Bru i Centrich, Riera Vall de Burg, des de c/Rovira

 

i 
Virgili fins a ctra. de Malgrat, Parc de la Mina Cristal·lina, pl. nova Mas Florit. 

 

F: David Pérez

 

F: David Pérez

 

F: Ptelea
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La Parkinsònia prové de l Amèrica tropical, 
és a dir, des de Mèxic, fins al nord 
d Argentina i Uruguai.   

És un arbre que arriba a una alçada màxima 
de 6 m i pot viure entre 50 i 100 anys. Es 
caracteritza per tenir una capçada estesa 
d amplada entre 6 i 8 m. Les fulles són 
compostes, petites, estretes i ovades. De 
color verd clar tant per l anvers com pel 
revers. A les branques, de color verd per fer 
la fotosíntesi, podem trobar-hi espines. 
Lescorça és clivellada i de color gris.   

Planta monoica, amb flors oloroses, de color 
groc amb taques vermelles disposades en 
inflorescències. Els fruits són llegums 
pènduls de color marró.   

És una espècie molt plantada com a 
ornamental però que s ha de tenir molt 
controlada pel seu potencial com a planta 
invasora.    

 
Parkinsònia 
Parkinsonia aculeata  

Castellà: Espino de Jerusalén, Palo verde                                                  

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Parc de Mas Cremat. 

 

F: ·Wendy Cutler

 

F: Kim Starr

 

F: Dinkum
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Aquesta espècie té el seu origen a la Xina. Es 
tracta d un arbre que arriba als 20 m 
d alçada i que viu entre 50 i 100 anys.   

Presenta una capçada arrodonida que 
mesura entre 5 i 9 m d amplada. Les fulles 
són simples, cordiformes, és a dir, amb 
forma de cor i de color verd per l anvers i 
verd clar pel revers. Són de mida gran, 
poden arribar als 60 cm. Lescorça és llisa i 
de color marró grisenc.   

Planta amb flors oloroses, de color lila i 
agrupades en inflorescències. Els fruits són 
càpsules ovoides de color marró.   

Té la propietat de sobreviure als incendis 
gràcies a la seva capacitat de regenerar  les 
arrels.   

És una espècie molt interessant quant a la 
lluita contra el canvi climàtic. La paulònia 
reté moltes partícules fines i contaminants, i 
a més, absorbeix deu vegades més CO2 

(principal gas causant de l efecte hivernacle) 
que qualsevol altra espècie.  

 
Paulònia 

Paulownia tomentosa  

Castellà: Paulonia                                                 

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Av. de l'Estació. 

 

F: ·Jean-Pol Grandmont

 

F: Phil Marin

 

F: Aj. Blanes
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Europa i l est d Àsia són l origen de la perera, 
un arbre que té una alçada de fins a 15 m, 
una amplada de la capçada entre 4 i 6 m i viu 
entre 100 i 200 anys.   

Té una capçada cònica i les fulles són de 
color verd brillant a l anvers i de verd clar al 
revers. Lescorça és clivellada i de color 
marró-gris fosc.   

Planta monoica amb flors hermafrodites. Les 
flors són blanques i les podem trobar 
solitàries o agrupades en inflorescències de 
9 a 11 flors. El fruit és la pera.   

No forma boscos, només el trobem plantat 
com a cultiu. Quan el trobem de forma 
assilvestrada, s anomena perelló.  
Avui dia trobem moltes varietats de peres 
que es comercialitzen arreu del món. La pera 
s utilitza tant com a postres com per fer 
compotes i melmelades.   

A més, la seva fusta és utilitzada per fer 
mobles i també per fabricar instruments 
musicals. Són molt populars les guitarres 
espanyoles de perera.  

 
Perera 

Pyrus communis  

Castellà: Peral                                                      

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Giratori i parterres de l estació d'autobusos, 
parterres Seu de la Policia Local, pl. dels Antics 
Jutjats (c/Illes Medes), i pl. Molina. 

 

F: Joaquim A. Gaspar

 

F: Wamito

 

F: Aj. Blanes
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La perera de Callery prové de la Xina. És un 
arbre que té una alçada entre 15 i 20 m i una 
longevitat alta, pot viure entre 100 i 200 
anys.   

La capçada d aquesta espècie és àmpliament 
cònica i pot mesurar entre 3,5 i 14 m 
d amplada. Les seves fulles són ovades i de 
color verd brillant a l anvers i més pàl·lid al 
revers. Lescorça és esquamosa de color gris 
fosc.   

Planta amb flors blanques agrupades en 
inflorescències de raïms de sis a dotze flors. 
Els fruits, que són drupes globuloses petites, 
són de color marró fosc amb taques 
blanquinoses.   

És un arbre espectacular quan arriba la 
tardor pels seus canvis de coloració.  
És una espècie altament resistent a les 
plagues i malalties.   

Les llavors de la perera de Callery es 
dispersen a partir dels excrements de les aus 
que mengen el seu fruit.   

El nom específic, calleryana, prové del 
missioner francès Jospeh Callery que va 
descobrir l arbre l any 1858 a la Xina.  

 
Perera de Callery 

Pyrus calleryana  

Castellà: Peral de Callery                                                 

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

C/ Mercè Rodoreda, ctra. Tordera, giratori del c/Jacint Verdaguer, c/Ca La Guidó, c/Illes 
Formigues, escales del c/Anselm Clavé, i parterres, zones verdes i arbrat viari inclòs en l'àmbit del 
pla parcial Valldolig (Sector Mercadona). 

 

F: Mohammed Hamza

 

F: Magnus Manske

 

F: Aj. Blanes
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El plàtan té un origen hortícola, s obté de la 
hibridació entre Platanus orientalis x 
Platanus occidentalis. Es tracta d un arbre 
que assoleix una alçada entre 30 i 40 m, 
mentre que l amplada de la capçada varia 
entre 6 i 12 m. Passa dels 100 anys.   

És un arbre de capçada ovoide, de fulles 
simples, palmades en 5 lòbuls de pics aguts i 
irregulars. Tenen un color verd a l anvers i 
més clar al revers, mentre que a la tardor 
tenen una coloració marronosa. Lescorça és 
llisa i presenta escames grogues verdoses.   

Planta monoica que té les flors agrupades en 
inflorescències. Els fruits són molt petits i 
estan reunits en boles rodones que es 
desfan i deixen anar les llavors.   

Molt emprat en pobles i ciutats per la seva 
gran capçada, que aporta molta ombra 
durant l estiu.  
La seva fusta és utilitzada per mànecs, eines, 
etc. Es fan plantacions per la seva obtenció.  
És una planta causant d al·lèrgies i molèsties 
per a moltes persones durant la primavera.   

Platanus no es refereix al fruit de la banana, 
sinó que prové del grec platýs, que significa 
ample , fent referència a les seves grans 
fulles.   

 
Platàn 

Platanus x hispanica  

Castellà: Plátano de sombra                                                   

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

C/ Ses Falques, pg. Cort ils i Vieta, pg. de la Marina, pg. De Pau Casals, pl. Onze de Setembre, av. 
Catalunya, c/St. Pere de Roda, pg. de Dintre, Parc de Mas Trui, c/Antoni Gaudí, Escola Carles 
Faust, Escola Mossèn Joan Batlle, Escola Napoleó Soliva, Escola Quatre Vents, cruïlla ctra. 
Tordera, talussos i parterres de ctra. Accés Costa Brava, parc cantonada ctra. Tordera-av. 
Europa, Parc de Quatre de Vents, pl. a Valldolig, pl. Miquel Martí i Pol, pl. Molina, pl.

 

Montserrat 
Roig, c/Mas Vaixeller, i pl. nova Mas Florit. 

 

F: David Pérez

 

F: Moonuk

 

F: Aj. Blanes
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El pollancre del Canadà és un híbrid 
hortícola que pot arribar als 30 m i viure 
entre 50 i 100 anys. És una espècie híbrida 
entre Populus nigra i Populus deltoides.  

És un arbre que presenta una capçada 
ovoide, d amplada entre 9 i 15 m. Les fulles 
són simples, triangulars i de color verd 
brillant per l anvers i mate pel revers. El 
marge de les fulles és serrat.  Lescorça està 
clivellada i té un color gris.   

Planta dioica amb les flors agrupades en 
inflorescències penjants. Les flors 
masculines són de color vermellós i les 
femenines de color verdós. Els fruits són 
càpsules marronoses.   

Es caracteritza per tenir un creixement molt 
ràpid, motiu pel qual s utilitza per produir 
fusta. Aquesta fusta s utilitza per fer pasta 
de paper, llenya, embalatges, etc.   

També és plantat amb la finalitat de protegir 
el sòl i els cultius de l erosió.   

És una espècie que suposa un risc de 
contaminació genètica dels pollancres 
autòctons.   

   
Pollancre del Canadà 

Populus x canadensis  

Castellà: Álamo canadiense                                                  

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Av. de l'Estació, c/Mas Vaixeller, talussos i parterres de ctra. Accés Costa Brava, i giratori i 
parterres de l estació d'autobusos. 

 

F:  Rasbak

 

F: Anro

 

F: Anro
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És originari d Europa, nord d Àfrica i Àsia. 
Arbre d alçada alta, que pot mesurar entre 
30 i 35 m, i assoleix una amplada de capçada 
entre 6 i 15 m. No arriba als 50 anys.   

Té una capçada ovoide i les fulles són petites 
i romboïdals. De color verd fosc a l anvers i 
més blanquinós al revers i serrades al marge. 
La seva escorça està fissurada i és de color 
gris.   

Planta dioica amb flors petites agrupades en 
inflorescències. Les flors masculines són de 
color vermellós i les femenines de color 
verdós. Els fruits són càpsules de color 
marró que sobren en madurar i deixen anar 
les llavors envoltades d un teixit cotonós que 
facilita la dispersió.   

Habitualment es planta el peu masculí per 
evitar la brutícia dels fruits dels peus 
femenins.  
És l espècie arbòria autòctona de la 
península Ibèrica que creix més ràpid.   

La seva fusta s utilitza per fer paper.   

 
Pollancre gavatx 

Populus nigra  

Castellà: Chopo lombardo                                                  

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

EEE Vent ijol, av. Europa, av. de l'Estació, Parc de la M ina Cristal·lina, zona verda c/Pablo Picasso,

 

i dependències municipals SAFA. 

 

F:  David Pérez

 

F: Christian Fischer

 

F: Bodow
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Aquest pollancre té el seu origen a la Xina. 
Es tracta d un arbre que no supera els 15 m. 
Lamplada de capçada és entre 4 i  6 m. Té 
una longevitat baixa, és a dir, viu menys de 
50 anys.   

Presenta una capçada piramidal i les fulles 
són simples, ovada-romboidals i de color 
verd fosc per ambdues cares. Lescorça és 
llisa i de color gris.   

Planta dioica amb les flors agrupades en 
inflorescències. Les flors femenines són més 
estretes en comparació amb les masculines. 
Els fruits són càpsules amb 2 o 3 valves. La 
floració té lloc els mesos de febrer i març, 
mentre que la fructificació esdevé a l abril i 
maig.   

És la varietat de tots els Populus que 
resisteix millor les plagues. No és tan 
agressiu com altres espècies de pollancres i 
s utilitza en alineacions d arbres als carrers.  

 
Pollancre perera 

Populus simonii  

Castellà: Chopo peral                                                  

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Parterres, zones verdes i arbrat viari inclosos en l'àmbit del Pla parcial Valldolig (c/ Torrent de Ses 
Vernes) i pl. del Poble Sahrauí. 

 

F:  Aj. Blanes

 

F: Alain Gérard

 

F: Aj. Blanes
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Lorigen de la pomera és hortícola que va ser 
introduïda a la península pels romans. Es 
tracta d un arbre que pot arribar a una 
alçada de 12 m i pot viure fins als 80 anys.   

Té una capçada arrodonida i les fulles són 
simples amb el marge serrat, de color verd 
intens per l anvers i pubescent al revers. 
Lescorça és esquamosa de color marró 
grisós.   

Planta amb flors hermafrodites de color 
blanc rosat agrupades en raïms. El seu fruit 
és la poma. La floració és a l abril i maig 
mentre que la fructificació és de setembre a 
novembre.   

A partir de les pomes es poden fer diferents 
productes: sucs, melmelades, sidra, etc.  
Es coneixen més de 750 varietats de 
pomeres al món. Es creu que l origen de la 
pomera és una millora genètica de l espècie 
Malus sieversii, originària d Àsia Central.   

Ha estat un fruit simbòlic al llarg de la 
història, se cita a la Bíblia com el fruit 
prohibit que va provocar l expulsió de l ésser 
humà del paradís. Shan trobat restes 
arqueològiques del neolític que fan pensar 
que la pomera ja existia a la prehistòria.   

Catalunya produeix el 40% del total de la 
producció nacional de pomes.  

 
Pomera 

Malus domestica  

Castellà: Manzano                                                

On la podem trobar?

 

Giratori i parterres de l estació d'autobusos, c/Vila de Lloret, i talús del pg. De Carles Faust.  

F:  Rafael Jiménez

 

F: David Pérez

 

F: J. Dinnye

 
Caducifoli 
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Lorigen de la pomera de flor és el cultivar. 
És un arbre que no supera els 10 m d alçada, 
l amplada de capçada es troba entre 2 i 5 m. 
Pot viure fins a 25 anys.   

La capçada és arrodonida i les fulles són 
simples, ovades i de color verd fosc per 
l anvers i més clar pel revers. Lescorça és 
esquamosa i de color marró fosc.   

Planta monoica amb poncelles vermelles i 
flors de color blanc disposades en 
inflorescències de 4 

 

8 flors. Els fruits són 
les pomes, de color vermell ataronjat. La 
floració té lloc a la primavera i la fructificació 
a l estiu.   

És un híbrid creat a França. És una de les 
varietats que resisteix més les malalties i la 
pol·lució.  

 
Pomera de flor 

Malus Evereste

  
Castellà: Manzano de flor                                                       

Caducifoli

  

On la podem trobar?

 

Pl. de la Brisa i c/Alhambra.  

F:  Wouter Hagens

 

F: David Pérez

 

F: J. Maill
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Lorigen del presseguer és l Àsia. És un arbre 
d alçada baixa que mesura entre 6 i 8 m, 
amb una amplada de capçada que varia 
entre 3 i 4,5 m. A més, pot viure entre 50 i 
100 anys.   

La capçada és arrodonida i les fulles simples, 
lanceolades i de color verd brillant a l anvers 
i més clara al revers.   

Planta monoica, amb flors solitàries o bé 
agrupades en parelles de color rosat vermell. 
El fruit són drupes globuloses amb vellut, 
que són els anomenats préssecs.   

El fruit és comestible i molt apreciat tant 
com a fruita fresca com per la confecció de 
pastissos, licors, compotes, etc.   

El seu nom específic persica fa referència a 
la seva localització originària, Pèrsia.   

Antigament, el presseguer era considerat 
com el símbol de la immortalitat. En 
l actualitat només hi ha espècies cultivades i 
no es pot trobar l arbre en estat silvestre, 
inclús al seu lloc d origen.  

 
Presseguer 

Prunus persica  

Castellà: Melocotonero                                                  

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

C/Vila de Lloret - trav. Marialluïsa, parterre darrera de l Església, Escola d'Adults c/Vila de Lloret,

 

i parc del c/Puigmal. 

F:  Raffi Koijan

 

F: Stan Shebs

 

F: Jean Tosti
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La prunera vermella és originària de l oest 
d Àsia. Mesura uns 6 m d alçada, la capçada 
té una amplada entre 3 i 8m i pot viure entre 
50 i 100 anys.   

Es caracteritza per tenir una capçada 
arrodonida amb les fulles simples, ovades o 
el·líptiques, amb el marge serrat i de color 
porpra fosc a l anvers i més clar al revers. 
Lescorça és llisa de color marró fosc.   

És una planta monoica amb poncelles 
intensament rosades i flors de color rosa 
pàl·lid. Els fruits són drupes globuloses, 
semblants a les cireres, que maduren a 
l estiu.   

Els fruits són comestibles i poden consumir-
se com fruita fresca, o bé, per fer 
melmelades.   

La prunera vermella és una de les 38 plantes 
que s utilitza per preparar les Flors de Bach.   

Les varietats pisardii i nigra són les més 
utilitzades en jardineria per la coloració 
vermellosa de les fulles. La varietat pissardi 
s anomena així en honor al jardiner francès 
Pissard que va descobrir aquesta varietat als 
jardins del Palau de Tabriz a l Iran. El 1880 va 
enviar aquesta varietat a Europa, iniciant així 
la seva extensió.  

  
Prunera vermella 

Prunus cerasifera  

Castellà: Ciruelo rojo                                                   

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

C/Anselm Clavé, Escola Napoleó Soliva, pg. de Catalunya, c/Raval, pl. Espanya, c/ de la Cala, c/Esperança, 
c/Sebastià Llorens, c/F. Soldevila, jardins exteriors -incloent arbres-

 

i talussos aparcametn del c/Santa 
Maria, jardins interiors cementiri, Parc de Xon Martí, parterre ctra. de Tordera, parterres del c/Greco, 
ptge. Onze de Setembre, pl. c/Ca N'Illes 

 

c/Almeria, pl. del Poble Sahrauí, pl. dels Antics Jutjats, pl. 
Molina,  pl. Núria, pl. Ramon Casas, zona verda Ca n'Illes, i solar equipaments Valldolig. 

 

F:  Aj. Blanes

 

F: Rasbak

 

F: Dellex
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La robínia és un arbre que prové del centre i 
est dels EUA. Té una alçada de fins als 20 m, 
la capçada té una amplada entre 4 i 10 m. 
Viu menys de 25 anys.   

La seva capçada és ovoide i irregular, té les 
fulles compostes amb el marge enter i són 
de color verd a l anvers i més clar al revers, 
amb punxes a la base. Lescorça està molt 
clivellada i és de color marró.   

És una planta monoica amb flors blanques, 
molt perfumades que s agrupen en 
inflorescències que pengen en forma de 
raïm. Els fruits són llegums de color marró 
vermellós.   

Es tracta d una espècie inclosa en la llista de 
las especies exóticas con potencial invasor 

en España publicada l any 2011 per l actual 
Ministerio para la transición ecológica .   

La varietat umbraculifera té el port i les 
fulles més petites, la copa més globosa i no 
té espines ni fa fruit.   

Hi ha zones a la península on menjaven la 
flor de la robínia com a llaminadura, a la 
qual anomenaven pan y quesillo .   

El nom de Robínia fa honor al jardiner 
francès Jean Robin, que va ser el primer a 
cultivar-la a Europa.  

 
Robínia 

Robinia pseudoacacia  

Castellà: Acacia blanca                                                   

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

c/Ses Falques, av. Europa, c/Cristòfor Colom, Parc de Mas Trui, av. de l'Estació, c/de la Font, c/Mas 
Vaixeller, c/J.M Poblet, c/Mercè Rodoreda, c/Nil M. Fabra, c/Olivers, c/SAFA, Escola Carles Faust, parc del 
c/Puigmal, Parc de la Mina Cristal·lina, Parc de Xon Martí, Ptge. Onze de Setembre, pl. dels Antics Jutjats ( 
c/Illes Medes ), pl. Josep Vieta i Burcet, pl. Ramon Casas, Riera Vall de Burg, c/Pablo Picasso, cruïlla c/ 
Anselm Clavé - ctra. accés Costa Brava, i c/Mas Terrats. 

 

F:  Aj. Blanes

 

F: Bogdan

 

F: Alex
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Lorigen d aquesta espècie es troba a Europa 
i Àsia menor. Pot arribar a una alçada entre 
30 i 40 m, i fins a 25 m d amplada. Viu entre 
100 i 200 anys.   

La seva capçada és ampla, ovada i força 
irregular. Les fulles són simples, lobulades i 
de color verd fosc per l anvers i més clar pel 
revers. Lescorça és clivellada de color gris 
marronós.   

Planta amb flors masculines agrupades en 
inflorescències penjants, en canvi, les flors 
femenines són solitàries. El fruit és un fruit 
sec amb una sola llavor protegida per una 
cúpula llenyosa. Sanomena, aglà.   

A Catalunya es troba entre els 500 i 1800 m 
d altura, als Pirineus, a les muntanyes del 
prelitoral central, al Moianès i Prades.   
La seva fusta va ser molt utilitzada en la 
indústria naviliera per construir vaixells.   

Quercus és el nom que li van donar els 
romans a tots els arbres que produeixen 
aglans. Té un origen celta i significa arbre 
preciós . El nom específic petraea fa 
referència al seu creixement entre les 
pedres.  

 
Roure de fulla gran 

Quercus petraea  

Castellà: Roble albar                                                  

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Pl. de la Brisa i pl. Vilaret Massó. 

 

F:  Aj. Blanes

 

F: Nenko Lazarov

 

F: David Pérez
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Prové d Europa i l Àsia occidental. És un 
roure que pot arribar a una alçada de 15 m i 
que passa dels 200 anys de vida.   

La seva capçada és arrodonida amb una 
amplada d entre 6 i 15 m. Les fulles són 
simples, lobulades i de color verd fosc a 
l anvers i verd grisenc al revers. Lescorça és 
clivellada i té un color marró negrós.   

Planta amb flors petites de color marró. 
Agrupades en inflorescències les flors 
masculines, mentre que les femenines es 
troben solitàries. El fruit, com tot el gènere 
Quercus és l aglà.   

A la península només el trobem en estat 
silvestre a Catalunya.   

El fet que fa referència el seu nom específic 
pubescens és que les fulles, quan són joves, 
presenten molts pèls.   

En el passat la fusta d aquesta espècie de 
roure va ser utilitzada per a la producció de 
carbó. Actualment, sexplota com a llenya de 
cremar. També és usat per protegir els 
vessants de l erosió en sòls pobres.   

També es pot conèixer amb el nom de 
Quercus humilis.  

 
Roure martinenc 

Quercus pubescens  

Castellà: Roble pubescente                                                  

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Parc de la Mina Cristal·lina. 

 

F:  Aj. Blanes

 

F: Claudio Gioseffi

 

F: Aj. Blanes
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Prové d Europa i l Àsia occidental. És un 
roure que arriba als 40 m d alçada, 
l amplada de capçada varia entre 8 i 15 m i 
viu més de 200 anys.   

Té una capçada arrodonida i les fulles són 
simples, lobulades, de color verd fosc a 
l anvers i blavenc al revers. La base de les 
fulles fan dues petites orelletes. Lescorça és 
esquamosa de color gris marronós.   

És una planta amb flors molt petites i de 
color marró. Les flors masculines estan 
agrupades en inflorescències mentre que les 
femenines estan solitàries. Els fruits són els 
aglans, que pengen d un peduncle molt llarg. 
Aquesta característica serveix per poder 
diferenciar-lo d altres roures.   

La seva fusta és molt resistent a la humitat, 
per això ha estat emprada en la indústria 
naviliera o bé, en l elaboració de bótes de vi. 
Va ser tan important en la indústria naviliera 
que un dels objectius de l Armada Invencible 
de Felip II contra els anglesos era la 
destrucció de totes les rouredes de 
Gloucestershire.  
També és molt apreciada i utilitzada en 
ebenisteria.   

Viu en zones de clima amb tendència 
atlàntica.  

 
Roure pènol 

Quercus robur  

Castellà: Roble común                                                 

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Parc de Mas Trui, Escola Carles Faust, Escola

 

Mossèn Joan Batlle, Parc de Mas Cateura, Parc de 
Xon Martí, pl. Bru i Centrich, zona d'equipaments ctra. de Malgrat, i zona vianants i bicicletes des 
de c/Josep Carner fins l'av. Europa. 

 

F:  David Pérez

 

F: Rainer Lippert

 

F: Danny Steaven

 



 

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net 

 

70 

Aquest arbre és originari de l est d Àsia. 
Poques vegades arriba als 10 m d alçada 
mentre que l amplada de capçada és d entre 
4 i 6 m. Viu entre 50 i 80 anys.   

La seva capçada és arrodonida amb les fulles 
compostes de color verd fosc a l anvers i 
més clar pel revers. Tenen el marge serrat. 
Quan broten són de color vermell o bronze i 
a la tardor es tornen de color groc intens. 
Lescorça està fissurada i és de color gris 
marronós.   

La planta té flors de color groc agrupades en 
inflorescències penjants. Els fruits d aquest 
arbre són càpsules de color vermellós quan 
són madurs.   

Arbre molt plantat com a espècie 
ornamental i utilitzat per formar alineacions 
en carrers.   

El seu nom castellà de jabonero prové de 
la presència de saponina que conté la planta 
que era usat antigament com a netejador, ja 
que produeix escuma.   

Es cultiva des de fa 3000 anys a la Xina com 
a arbre commemoratiu. Va ser introduït a 
Anglaterra l any 1763.  

  
Sapinde de la Xina 

Koelreuteria paniculata  

Castellà: Jabonero de la China                                                   

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Ctra. de Malgrat, c/Ardales i c/Puigmal. 

 

F:  David Pérez

 

F: H. Zell

 

F: Philmarin
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Lorigen de la sòfora és l Àsia oriental. Es 
tracta d un arbre que no supera els 20 m 
d alçada i que viu entre 120 i 160 anys.   

Té una capçada irregular amb una amplada 
de 4-8 m. Les fulles són compostes, de color 
verd fosc a l anvers i verd blavós al revers. 
Lescorça és clivellada de color gris 
marronós.   

És una planta monoica que té les flors 
agrupades en inflorescències de color blanc 
crema. El seu fruit és un llegum pèndul de 
color verdós.   

En un arbre d aquesta espècie, situat en el 
jardí imperial de la ciutat de Pequín, es va 
suïcidar l últim emperador de la dinastia 
Ming.   

És l arbre que es cultiva tradicionalment junt 
amb els temples i cementiris a l Àsia 
oriental.  
Lescorça i els fruits són molt tòxics i poden 
causar greus problemes als herbívors que els 
consumeixen.   

Malgrat el seu nom específic és japonica, no 
és un arbre originari del Japó, però es cultiva 
des de fa molt de temps.  És originari de la 
Xina i Corea.  

 
Sòfora o Acàcia del Japó 

Styphnolobium japonicum ( =Sophora japonica)  

Castellà: Acacia de Japón                                                 

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Pl. Mas Moixa, c/Cristòfor Colom, ctra. accés Costa Brava, parc cantonada ctra. Tordera-av. Europa, av. 
Europa, c/Anselm Clavé, c/Vila de Paris, parterres c/Migdia, av. Mediterrani, c/Rubén Darío (Skatepark), 
Escola Quatre Vents, EEE Ventijol, Parc de Quatre de Vents, parterres del c/Greco, pl. Mas Marull, pl. 
Núria, pl. Vilaret Massó, trav. Vila de Madrid, zona verda des del c/Béjar a c/Josep Carner, pl. Ramon 
Casas, c/Marialluïsa, Escola Mossèn Joan Batlle, c/Font, c/Mas Terrats, c/Mir, c/Racó d'en Portes, i pl. de 
la Brisa. 

 

F:  Aj. Blanes

 

F: Fanghong 

F: Luis Fernández 
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Aquest arbre o arbust prové d Amèrica del 
Nord i té una alçada inferior als 6 m i una 
capçada estreta, d entre 2 i 4 m de diàmetre. 
Pot viure entre 50 i 100 anys.   

La capçada és arrodonida i les fulles són 
compostes, alternes i amb els folíols 
lanceolats i dentats.  Presenten un color 
verd brillant a l anvers i més clar al revers. 
Pot tenir un o diversos troncs.   

Planta dioica que tant les flors masculines 
com les femenines són petites i estan 
agrupades en inflorescències còniques de 
color verd groguenc. Els fruits tenen una 
forma ovoide que són de color vermell i amb 
textura de vellut.   

Aquesta planta és utilitzada per 
l adobament, la tintura i en alguns preparats 
farmacèutics. Arreu d Europa és utilitzat per 
jardineria, sobretot per la coloració de les 
seves fulles a la tardor.   

El fruit del sumac és utilitzat per realitzar 
l anomenada llimonada índia, la qual té un 
aspecte rosat. A més, les seves fulles i el fruit 
han estat barrejats amb tabac i altres herbes 
i fumat per les tribus indígenes americanes.  

 
Sumac americà 

Rhus typhina  

Castellà: Zumaque de Virginia                                                 

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Pl. de la Brisa i giratori davant Mercat. 

 

F:  Aj. Blanes

 

F: Ryszard Wojdowski

 

F: David Pérez
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Tamariu africà 

Tamarix africana  

Castellà: Taray                                                 

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Giratori i parterres de pl. Catalunya i pl. Antics Pavellons. 

 

És un arbret de capçada arrodonida que 
prové del Mediterrani occidental i de 
Macaronèsia.   

Planta monoica. Les fulles són simples, 
esquamoses i de color verd grisenc. 
Lescorça és clivellada, de color negre o 
porpra fosc.   

Les seves flors són blanques o rosa pàl·lid 
que es troben agrupades en inflorescències 
cilíndriques. Els fruits són càpsules ovades 
de color marró clar.   

Es tracta d un arbre d alçada baixa, ja que no 
arriba als 6 m i l amplada de capçada és 
d entre 2 i 5 m. Pot viure entre 50 i 100 anys. 

  

Moltes vegades és plantat en zones 
properes al mar per fixar arenals, dunes i 
lleres. Tolera molt bé els ambients salins.    

F: Aj. Blanes

 

F: Aj. Blanes

 



 

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net 

 

74 

Prové del centre, est i oest d Àsia i Europa 
oriental. Es tracta d un arbre de fins a 6 m 
d alçada que no arriba fins als 25 anys de 
vida.   

Té una capçada arrodonida que presenta 
una amplada d entre 1 i 5 m. Les fulles són 
simples, esquamoses i de color verd blavós. 
Lescorça és llisa, solcada i de color marró 
vermellós.   

Planta monoica amb les flors agrupades en 
inflorescències compostes i denses de color 
rosa. Els fruits són càpsules amb llavors 
piloses.   

En climes càlids dels Estats Units es 
considera una planta invasora.   

És molt indicada per zones properes al mar 
perquè tolera molt bé els ambients salins, 
ajuda a prevenir l erosió en terrenys àrids i 
s usa com ornamental.   

És important saber que és una gran font de 
nèctar per a les abelles i, a més, hi ha estudis 
que utilitzen el tamariu d estiu com a 
bioremediació en zones contaminades.  

 
Tamariu d estiu 

Tamarix ramosissima (=T.pentandra)  

Castellà: Tamarindo rosa                                                 

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Pg. de S'Abanell (ambdues voreres), c/J.M Poblet, Pg. de Catalunya, esplanada del Port, pg.

 

de la 
Marina, i Pl. Antics Pavellons.  

 

F:  Aj. Blanes

 

F: Michael Plagens

 

F: Sten Porse 
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Lorigen d aquesta espècie de tamariu és el 
sud-oest d Europa. Es tracta d un arbre que 
no supera els 10 m d alçada, té una amplada 
de capçada entre 4 i 6 m i viu entre 50 i 100 
anys.   

La capçada és arrodonida i les fulles són 
simples, esquamoses i presenten una 
coloració verd-blavós. Lescorça és llisa de 
color marró fosc.   

Es tracta d una planta monoica amb flors 
agrupades en inflorescències en forma de 
raïms compostos de color blanc rosat. Els 
fruits són càpsules ovades de color rosa clar. 
La floració té lloc a la primavera i estiu i la 
fructificació a la tardor.   

El tamariu francès és molt emprat per a la 
fixació de terrenys propers a zones salines, 
com ara dunes o bé vores de 
desembocadures de rius.  
Suporta molt bé la salinitat i els vents 
marítims.  

 
Tamariu francès 

Tamarix gallica  

Castellà: Taray, taraje                                                 

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Pg. de S'Abanell, esplanada del Port, c/Alhambra 

 

c/Mesquita de Còrdova, entorns ermita de 
Sant Francesc, Parc Mas Cremat, i Parc del Pont. 

 

F:  Aj. Blanes

 

F: Réginald Hulhoven 

F: Anro 
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Lorigen del til·ler argentat és el centre, est i 
sud-est d Europa i Turquia. És un arbre d uns 
35 m d alçada que té una longevitat molt 
elevada (pot superar els 200 anys).   

La capçada és ovoide i té una amplada 
d entre 10 i 18 m. Les fulles són simples, 
arrodonides i amb la base acoraçonada. El 
marge sovint presenta petits lòbuls a la 
vegada que dents afilades. Són de color verd 
fosc a l anvers i argentat al revers. Lescorça 
és llisa, poc clivellada i de color gris clar.   

Les flors són molt oloroses, estan agrupades 
en inflorescències pèndules de color groc. 
Els fruits són càpsules ovoides de color 
marró clar i pubescents.   

El nom específic tomentosa fa referència a la 
característica que té la fulla al revers, amb 
aquest aspecte tomentós.   

És molt coneguda la propietat sedant de la 
infusió de les flors dels til·lers, però en el cas 
del til·ler argentat aquesta propietat és de 
menor qualitat i no tindria tant d efecte.  

 
Til·ler argentat o tell argentat 

Tilia tomentosa  

Castellà: Tilo plateado                                                 

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

C/Ample, c/Rubén Darío, c/Jaume Ferrer, c/Penedès, c/Contoliu, pl. Antic Escorxador, pl.

 

Josep 
Vieta i Burcet, i pl. Miquel Martí i Pol. 

 

F:  Aj. Blanes

 

F: Sten Porse

 

F: David Pérez
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Es tracta d un arbre originari d Europa i del 
nord-oest d Àsia. Té una alçada alta, entre 
20 i 25 m i una longevitat molt elevada, ja 
que passa dels 200 anys.   

La seva capçada és ovoide i té una amplada 
entre 10 i 20 m; té les fulles simples, 
acoraçonades, asimètriques i el marge està 
dentat de forma irregular. Són de color verd 
fosc a l anvers i més clar al revers. Lescorça 
és clivellada i de color gris fosc.   

És una planta monoica amb flors de color 
groc crema, reunides en inflorescències 
pèndules i molt oloroses. Els fruits són 
càpsules globuloses de color marró.   

A Catalunya, el podem trobar de forma 
natural als Pirineus, al Montseny, a 
Montserrat i a les muntanyes de Prades.   

D aquest arbre s obtenen productes 
farmacològics, medicinals, alimentaris i 
també mobiliaris. També s usa la fusta per 
elaborar carbó per fabricar pólvora i per 
dibuixar.  
En l època dels romans s usava l escorça 
interna d aquest tell per fer els pergamins.   

 
Til·ler o tell de fulla gran 

Tilia platyphyllos  

Castellà: Tilo de hoja grande                                                 

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

C/Ample, pl. Miquel Martí i Pol, placeta de pins al costat del giratori ctra. Accés Costa Brava 

 

ctra. Tordera, c/Penedès, lateral ctra. Accés Costa Brava, i pl. Antic Escorxador.  

 

F:  Aj. Blanes

 

F: Phil Marin

 

F: Petr Filippov
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El tell de fulla petita és originari d Europa i 
del nord-oest d Àsia. Es tracta d un arbre 
que pot assolir una alçada entre 20 i 30 m, 
una amplada de capçada d entre 10 i 15 m i 
que sobrepassa dels 200 anys.   

Es caracteritza per tenir una capçada ovoide 
i fulles simples, amb la base acoraçonada i 
un color verd fosc brillant a l anvers i verd 
glauc al revers. Lescorça és clivellada de 
color gris fosc.   

Planta amb flors petites de color blanc 
crema agrupades en inflorescències. Els 
fruits són càpsules globoses de color marró 
clar.   

És l arbre nacional de la República Txeca. 
Les flors del tell presenten diferents usos, 
entre ells, l elaboració de mels monoflorals  
o bé, remeis terapèutics.   

El til·ler és l arbre sagrat dels pobles 
germànics i bàltics. Era molt plantat a les 
esglésies, convents i a les places de moltes 
localitats del centre d Europa perquè és el 
símbol de la fidelitat conjugal.   

Són arbres especialment resistents als 
incendis.  

 
Til·ler de fulla petita o tell de fulla petita 

Tilia cordata  

Castellà: Tilo de hoja pequeña                                                 

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

C/ Ample. 

 

F:  Anwar

 

F: Réginald Hulhoven

 

F: David Pérez
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Larbre anomenat tipuana té el seu origen al 
sud de Sud Amèrica. Es tracta d un arbre que 
pot arribar a una alçada de 15 m i viure fins 
als 100 anys.   

Es caracteritza per tenir una capçada 
arrodonida i estesa amb una amplada 
d entre 15 i 25 m. Les fulles són compostes, 
amb 7-11 parells de folíols. Color verd mitjà 
a l anvers i verd groguenc al revers. 
Lescorça és solcada i de color gris marronós. 

  

És una planta monoica, les flors són de color 
groc ataronjat, agrupades en inflorescències 
que formen raïms pènduls. Els fruits són 
sàmares alades de color marró clar quan 
maduren.   

Arbre utilitzat com a ornamental per la seva 
floració, el seu aspecte i per donar molta 
ombra. Les arrels són molt agressives pel 
que no s aconsella plantar-lo en zones 
pavimentades o a prop de murs.   

La seva vermellosa saba té algunes 
aplicacions medicinals.   

 
Tipuana 
Tipuana tipu  

Castellà: Tipuana                                                 

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Pl. Càceres, zona verda des del c/Béjar al c/Josep Carner, c/Cádiz, Parc de Mas Cateura, Escola 
d'Adults c/Vila de Lloret, Llar d'infants Can Borell, i pg. de Pau Casals. 

 

F:  Jan Smith 

F: Hatern Moushir 

F: David Pérez

 



 

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net 

 

80 

Lorigen del tuliper de Virgínia és l est 
d Amèrica del Nord. Es tracta d un arbre que 
pot assolir entre 20 i 30 m d alçada i una 
amplada de capçada entre 6 i 12 m. Té una 
longevitat elevada.   

Es caracteritza per tenir una capçada ovoide 
i unes fulles simples, lobulades i truncades, 
és a dir, que semblen tallades a l extrem. 
Són de color verd brillant a l anvers i verd 
mate pel revers. Lescorça és solcada de 
color gris marronós.   

Planta monoica amb flors solitàries de color 
verd groguenques i força oloroses. Tenen la 
forma típica de tulipa. Els fruits tenen forma 
de con i són de color marró.   

Aquí a Catalunya el seu ús és només 
ornamental per les seves vistoses i 
aromàtiques flors.   

Espècie que va ser introduïda a Europa 
(Anglaterra inicialment) al segle XVI. La seva 
fusta és bona, lleugera i fàcil de treballar i 
s usa, entre altres, per fabricar barques. Els 
indis utilitzaven els troncs per fer canoes.   

 
Tuliper de Virgínia 

Liriodendron tulipifera  

Castellà: Árbol de las tulipas                                                        

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Voltants de la rotonda de la ctra. Malgrat -  av. Europa. 

 

F:  Mihail 

F: Bruce Marlin

 

F: Dinkum
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El vern té un origen Eurosiberià. És un arbre 
que pot arribar als 25 m d alçada i que pot 
viure fins als 100 anys.   

Té una capçada ovoide, l amplada de la qual 
varia entre 6 i 8 m. Es caracteritza per tenir 
fulles simples, força arrodonides, amb el 
marge finament serrat o dentat i 
enganxoses, de color verd fosc per l anvers i 
verd clar pel revers. Lescorça és aspra i de 
color marró verdós.   

Planta amb flors masculines de color groc i 
agrupades en inflorescències pèndules i, en 
canvi, les flors femenines són de color 
vermell i s agrupen en inflorescències 
erectes. El fruit és alat i sembla una pinya 
petita.  

A la mitologia nòrdica, el vern és un símbol 
de la resurrecció, ja que la fusta passa del 
blanc al vermell quan es talla. Viu en llocs 
amb humitat permanent al sòl.   

És una gran recuperadora de vessants i 
lleres. Fertilitza els sòls que ocupa 
mitjançant els nòduls que té a les arrels on 
viu en simbiosi un fong fixador de nitrogen 
atmosfèric.   

La seva fusta és molt duradora, sobretot en 
contacte amb l aigua, per això s ha utilitzat 
per fabricar els pilars que sostenen els cases 
de Venècia, entre d altres.  

 
Vern 

Alnus glutinosa  

Castellà: Aliso                                                  

Caducifoli 

 

On la podem trobar?

 

Parc de La Pedrera, Torrent del Mal Compàs, Parc de Xon Ferrer, camí a la platja de la punta de la 
Tordera. 

 

F:  Vern

 

F: Bruce Marlin

 

F: Nikanos
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Lorigen de la Xicranda és Sud Amèrica. Es 
tracta d un arbre que arriba a una alçada de 
10 m i que no arriba als 100 anys.   

Té una capçada arrodonida i irregular que 
assoleix una amplada d entre 4 i 6 m. Les 
fulles són compostes i de color verd clar tant 
a l anvers com al revers. Els folíols tenen el 
marge enter i acabats en punta.  Lescorça és 
llisa de color gris marronós.   

Planta amb flors de color blau-violeta, 
agrupades en inflorescències i molt oloroses. 
Els fruits són càpsules de color marró.   

És una planta verinosa en cas d ingesta i, pot 
provocar al·lèrgia i irritació a la pell al 
manipular-la. Pot tenir una segona floració 
més escassa al setembre-octubre.   

Els seus fruits, gràcies a la seva duresa, són 
utilitzats per realitzar clauers, collars, 
arracades, etc.   

El seu nom específic mimosifolia és a causa 
de la semblança de les seves fulles amb 
algunes mimoses del gènere Mimosa o 
Acacia.     

 
Xicranda 

Jacaranda mimosifolia  

Castellà: Jacaranda                                                 

Semicaducifoli

  

On la podem trobar?

 

Av. de la Pau. 

  

F:  David Pérez

 

F: Anna Anichkova

 

F: Aj. Blanes
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La xitalpa prové d Àsia. És un arbre que té 
una alçada entre 5 i 6 m i una baixa 
longevitat, és a dir, que viu menys de 50 
anys.   

La capçada és arrodonida i oberta i té una 
amplada de 6-12 m. Les fulles són simples i 
lanceolades de color verd mat per l anvers i 
el revers. Lesquamosa escorça té un color 
gris marronós.   

Planta monoica amb flors agrupades en 
inflorescències erectes i de color rosa fort. 
No fa fruit.   

És un híbrid entre Chilopsis linearis i Catalpa 
bignonoides. Un li confereix resistència a la 
calor i a la sequera i l altre, la resistència al 
fred. És estèril, no forma llavors viables.   

Es tracta d una espècie sensible a la brisa 
marina.   

Aquest híbrid es va obtenir l any 1964 per 
Nikolai Rusanov al Jardí Botànic de Tashkent, 
a Uzbekistan.  

 
Xitalpa 

X Chitalpa tashkentensis  

Castellà: Chitalpa                                                     

Semicaducifoli

  

On la podem trobar?

 

Av. Europa, pl. Joan Alcover, Racó Sales Assaig (av. Lluís Companys), rbla. Joaquim Ruyra (entre 
c/Mas Enlaire i pl.  Onze de Setembre), giratori i tram de ctra. de Malgrat entre av. Europa i av. 
Catalunya, c/Pare Puig, placeta del pg. Carles Faust. 

  

F:  Frau Siebenschläfer

 

F: Frau Siebenschläfer 

 

F: Frau Siebenschläfer
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Alzina 
Quercus ilex 

Castellà: Encina                                                      

On la podem trobar?

 

Castell de St. Joan i entorns, Escola Mossèn Joan Batlle, EEE Ventijol, Parc de la Mina Cristal·lina, 
Parc de Mas Cateura, Parc de Xon Martí, parterres Seu de la Policia Local, pl. Bru i Centrich, pl.

 

Vilaret Massó, zona d'aparcament de l'Hospital St. Jaume, zona vianants i bicicletes des de 
c/Josep Carner fins l'av. Europa, Parc de Xon Ferrer, Parc de Mas Trui, Escola Pinya de Rosa, zona 
verda c/Primer de Maig, av. Europa, i pl. Mas Moixa. 

 
Lalzina és un arbre que forma els típics 
boscos mediterranis que trobem als Països 
Catalans. Pot assolir els 20-25 m d alçada, els 
8-10 m d amplada de capçada i pot viure fins 
a 200 anys. Es pot reconèixer si ens fixen en 
les seves fulles, que són allargades, dentades 
amb punxes quan són joves- i de color verd 

fosc a l anvers i de color blanc i peluda al 
revers.  

Planta monoica; les flors masculines estan 
agrupades i són de color groguenc, mentre 
que les femenines es troben solitàries i són 
de color vermellós ataronjat. La floració té 
lloc durant els mesos d abril i maig i el seu 
fruit, la gla, madura al començament de la 
tardor. Les glans són molt apreciades com 
aliment dels porcs senglars i els ratolins de 
bosc.   

Lalzina pot néixer a partir d una gla que 
germina o bé, rebrotar a partir d una alzina 
aparentment morta.   

La seva fusta és molt utilitzada com a 
combustible, molt preuada en el carboneig. 
També s usa per a la construcció i la 
fabricació d eines.  

 

F: Aj. Blanes

 

F: Felipe Castilla

 

F: Sam Fraser

 
Perennifoli 
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Arbre ampolla 

Brachychiton populneus  

Castellà: Árbol botella   

Perennifoli 

 

On la podem trobar?

 

C/Mas Marot, zona aparcament i rampa del c/Mas Marot, pl. d Espanya, pl. Estrella de Mar, pl. 
Josep Vieta i Burcet, i c/Antoni Gaudí. 

 

Larbre ampolla rep aquest nom perquè el 
tronc és més gros a la base i recorda la 
forma d una ampolla. És un arbre d origen 
australià, de capçada ovoide. Les seves fulles 
són simples i lanceolades. Lescorça és llisa 
de color marró grisenc. Lalçada mitjana que 
pot assolir està entre 8 i 12 m mentre que 
l amplada de la capçada es troba entre 4 i 10 
m. Pot arribar a viure entre 100 i 200 anys.  

Es tracta d una planta amb flors en 
inflorescències i són de color blanc crema i 
puntejades de vermell en el seu interior. Els 
fruits són de color negre amb les llavors de 
color groc i recobertes de pèl. Aquests pèls 
de les llavors són irritants. Les tribus 
aborígens australianes mengen les llavors 
torrades.   

Aquesta característica els permet acumular 
l aigua a la base del tronc. La seva saba és 
dolça i comestible.  

 

F: Aj. Blanes

 

F: Phil Marin

 

F: Aj. Blanes
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Arbre de l escorça de paper 

Melaleuca ericifolia  

Castellà: Árbol de corteza de papel   

Perennifoli 

 

On la podem trobar?

 

Pg. de Pau Casals. 

 

Aquest arbre prové d Austràlia i Tasmània.  
És un arbre d alçada baixa que no arriba als 
10 m i que assoleix una amplada de capçada 
entre 4,5 i 7,5 m. La seva longevitat és 
mitjana, viu entre 50 i 100 anys.  
Té la capçada arrodonida i les fulles són 
simples, estretes i de color verd blavós a 
l anvers i verd clar pel revers. La seva 
escorça és de color marró clar.   

Les seves flors estan agrupades en espigues, 
són abundants i de color blanc groguenc. Els 
fruits són càpsules globuloses seques.   

El seu nom deriva de la textura papiràcia que 
té la seva escorça, la qual es desprèn en 
tires. Els pobles aborígens  utilitzen l escorça 
d aquest arbre per pintures i cobertes per 
als refugis.  
En el passat, l oli de les fulles es va utilitzar 
per a medicines i el nèctar de les flors per fer 
begudes dolces.   

D altra banda, s utilitza en la restauració de 
litorals per la seva resistència a la salinitat.   

 

F: Aj. Blanes

 

F: John Tann

 

F: David Pérez
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Casuarina cua de cavall 

Casuarina equisetifolia  

Castellà: Casuarina                                             

Perennifoli 

 

On la podem trobar?

 

Jardins exteriors -incloent arbres- i talussos aparcament del c/ Santa Maria, i zona d'aparcament 
de l'Hospital St. Jaume. 

 

Lorigen d aquest arbre és australià.  
És un arbre de capçada cònica. Té una alçada 
mitjana-alta entre 10 i 24 m podent arribar 
fins als 35 m,  amb amplada màxima de la 
capçada de 10 m i que viu entre 50 i 100 
anys. Les seves branquetes són aciculars i 
poden recordar a les fulles del pi, però les 
fulles veritables són diminutes i se situen 
envoltant la branqueta.   

Planta monoica; les flors masculines es 
troben agrupades en espigues i les 
femenines en grups densos i esfèrics. Els 
seus fruits són llenyosos i en forma de con o 
pinya petita.   

La seva fusta és adequada per obtenir carbó. 
Les arrels s han utilitzat per tractament 
d acne a la cara. Es diu que l escorça i les 
branquetes tenen propietats medicinals i 
són utilitzades pels indígenes de Nova 
Zelanda.   

És molt utilitzada per formar pantalles 
protectores contra el vent i el salnitre de la 
mar. A més, com que la seva fusta és pesada 
i resistent s usa en construccions rurals, pals, 
bigues de cases o en pals d embarcació.  

 

F: David Pérez

 

F: Javier Martín

 

F: David Pérez
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Cedre de l Atles 
Cedrus libani atlantica 

Castellà: Cedro del Atlas

Perennifoli 

 

El cedre de l Atles és natiu de les muntanyes 
de l Atles d Algèria i el Marroc.  
Es tracta d un arbre que pot assolir una 
alçada entre 12 i 40 m i una amplada de 
capçada d entre 8 i 20 m. És molt longeu, 
supera els 200 anys.   

Presenta una capçada cònica o piramidal, 
força irregular. Les fulles són aciculars de 
color verd fosc, a vegades amb una tonalitat 
blavosa. Lescorça és llisa, però s esquerda 
amb el pas dels anys, i de color gris.   

Té flors diminutes, les masculines formen 
inflorescències erectes de color groc 
marronós, mentre que les femenines tenen 
una coloració verd pàl·lid amb tonalitats 
porpres. Floreix a l estiu i s allarga fins a 
l inici de la tardor. El seu fruit són cons 
erectes i cilíndrics, una pinya, de color marró 
que madura a la tardor del segon any. És 
característic trobar aquestes pinyes 
disposades verticalment damunt les 
branques.   

És molt utilitzat com a ornamental i en 
algunes repoblacions forestals.  
La seva fusta és de molt bona qualitat i 
aromàtica. Susa en fusteria de luxe i per 
fabricar llapis i pinzells. Ha estat molt 
utilitzada des de l antiguitat, per fabricar 
embarcacions, taüts, etc.    

On la podem trobar?

 

Als jardins exteriors, arbres del perímetre i talussos de l aparcament del c/ Santa Maria i trav. 
Vila de Lloret.  

F: Derek Ramsey

 

F: Derek Ramsey

 

F: Liné1 a Wikimedia Commons
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Cedre de l Himàlaia 
Cedrus deodara 

Castellà: Cedro del Himalaya                                               

Perennifoli 

 
El cedre de l Himàlaia, com el seu nom indica  
té el seu origen a la serralada de l Himàlaia.  
Lalçada d aquest arbre varia entre 12 i 18 
m, tot i que a la natura pot assolir els 50 m i 
té una amplada de capçada d entre 7 i 10 m, 
que excepcionalment arriba als 20 m. Viu 
més de 200 anys.   

Presenta una capçada cònica i unes fulles 
aciculars de color verd fosc, tot i que les 
varietats cultivades tenen un color verd clar 
o verd blavós. Lescorça és llisa, esquamosa i 
de color gris fosc.   

Les flors són diminutes i trobem les flors 
masculines en inflorescències erectes de 
color marró vermellós, mentre que les 
femenines són de color verd grisenc amb 
tonalitats vermelloses o blavoses. El fruit és 
un con erecte, una pinya, ovoide de color 
marró vermellós. Les flors floreixen a l estiu i 
el fruit madura a la tardor del segon any.   

El nom de l espècie deodara prové del 
sànscrit devad ru i significa fusta divina . És 
molt utilitzat en la construcció i en 
ebenisteria, així com també en 
aromateràpia.   El podem trobar com arbre 
ornamental a les ciutats.   

On la podem trobar?

 

Pl. Ausiàs March, pl. Joan Alcover, jardins exteriors, arbres del perímetre i talussos

 

de 
l aparcament del c/ Santa Maria, t rav. Vila de Lloret , pl. Ramon Casas, ptge. Onze de Setembre, 
pl. dels Antics Jutjats i  c/ Senda del Molí. 

F: Wouter Hagens

 

F: Roman Köhler

 

F: Dalgial
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Eucaliptus blau 

Eucalyptus globulus  

Castellà: Eucalipto azul                              

Perennifoli 

 

On la podem trobar?

 

Parc cantonada ctra. Tordera - av. Europa, i parterres camí de Sant Joan. 

 

Lorigen d aquest eucaliptus és australià. És 
un arbre de capçada ovoide que pot assolir 
una amplada d entre 10 i 25 m. Les seves 
fulles simples, en forma de llança i de color 
verd clar. Es caracteritza perquè la seva 
escorça es desprèn en grans tires de colors 
entre grisenc i castany.   

Planta monoica. Les seves flors es troben 
agrupades i de color blanc. Els fruits són 
càpsules de color marró.   

Lalçada màxima que pot assolir és de 80 m i 
la seva longevitat és alta, pot arribar a viure 
més de 100 anys.   

Presenta una taxa molt alta de creixement i 
regeneració quan és plantat després d un 
incendi forestal, sempre que les condicions 
hídriques siguin bones.   

També es troba cultivat per la producció de 
fusta, llenya, olis essencials i pel seu poder 
antisèptic.   

El seu aroma és emprat en un gran nombre 
de preparats industrials per combatre els 
refredats. Però el seu principal ús és per 
l obtenció de la pasta de cel·lulosa que 
s utilitza en la fabricació de paper.      

 

F: David Pérez

 

F: Joan Simón

 

F: John Tann
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Eucaliptus de fulla estreta 

Eucalyptus camaldulensis  

Castellà: Eucalipto rojizo                              

Perennifoli 

 

On la podem trobar?

 

Ctra. de Malgrat. 

 

Aquest arbre té un origen australià.  
És un arbre d alçada alta que pot arribar als 
50 m. La seva longevitat també és elevada, 
ja que pot arribar a viure entre 100 i 200 
anys.   

Té una capçada ovoide i irregular, l amplada 
de la qual pot ser d entre 10 i 20 m. Les 
fulles són simples, lanceolades i de color 
verd grisenc per l anvers i verd pàl·lid mat 
pel revers. La seva escorça, igual que altres 
eucaliptus, es desprèn en plaques de color 
marró vermellós.   

Planta monoica. Les seves flors són de color 
blanc i es troben en inflorescències en forma 
de paraigües. Els fruits són càpsules de color 
marró.   

Originalment ha estat cultivada a les 
proximitats d habitatges com arbre d ombra 
i per la producció d essències. Més tard, per 
la producció de pasta de paper. Molt utilitzat 
per obtenir-ne mel, gràcies a la pol·linització 
de les abelles.      

F: David Pérez

 

F: Vinyaraj

 

F: Udi Steinwell
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Ficus rubiginós 

Ficus rubiginosa  

Castellà: Higuera herrumbrosa                              

Perennifoli 

 

On la podem trobar?

 

Pg. de Pau Casals. 

 

Lorigen d aquest arbre és australià.  
És un arbre amb una alçada mitjana, entre 
10 i 15 m. La seva longevitat és alta, ja que 
passa dels 100 anys.   

La seva capçada és arrodonida i molt 
compacta. Té una amplada de capçada 
d entre 10 i 20 m. Les seves fulles són 
simples, alternes i estan cobertes de pèls pel 
revers. Lescorça és llisa de color grisenc.   

Planta monoica amb les flors blanquinoses i 
els fruits globulosos de color verdós 
recoberts de pèls vermells.    

És l espècie del gènere Ficus que aguanta 
millor les temperatures fredes i les 
condicions properes al mar. És un arbre amb 
abundants arrels aèries.   

F: David Pérez

 

F: JMK

 

F: Nadia

 



 

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net 

 

96 

 
Garrofer 
Ceratonia siliqua  

Castellà: Algarrobo                              

Perennifoli 

 

On la podem trobar?

 

Pl. Mas Moixa,  zona verda des del c/Béjar a c/Josep Carner, i Parc de Xon Ferrer. 

 

El garrofer és un arbre de la Regió 
Mediterrània, que té una capçada 
arrodonida, l amplada de al qual pot arribar 
a ser d entre 6 i 10 m. Té una alçada baixa, 
arriba fins als 10 m i pot viure més de 200 
anys.  
Les seves fulles són compostes i presenten 
un color verd fosc brillant a l anvers i verd 
mat al revers. Lescorça és llisa i presenta 
una coloració marró-vermellosa.   

És una planta que pot ser masculina, 
femenina o hermafrodita; les flors 
masculines són erectes, de color groc o rosa 
i les femenines tenen un color verdós. Els 
fruits, anomenats garrofes, són llegums de 
color negre a la seva maduresa.  
El seu fruit era utilitzat ja en l època de 
l antic Egipte com a endolcidor. A Catalunya 
el van portar els romans.    

A més, les garrofes són comestibles i servien 
com a aliment pels ases i altre bestiar, 
mentre que pels humans eren l aliment pels 
més necessitats.  
Actualment, en canvi, és un substitut 
saludable de la xocolata.   

És coneguda l expressió guanyar-se les 
garrofes , que significa guanyar-se la vida.   

F: Javier Martín

 

F: Chixov

 

F: Frank Vincentz
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Llimoner 

Citrus limon  

Castellà: Limonero                              

Perennifoli 

 

On la podem trobar?

 

Parterre c/Tarragona, parterres c/Migdia, EEE Ventijol, i c/Vila de Lloret. 

 

El llimoner prové del sud-est d Àsia. És un 
arbre amb la capçada arrodonida. La seva 
alçada és baixa, entre 4 i 6 m i l amplada de 
la capçada és d entre 2 i 4 m. La seva 
longevitat és mitjana, entre 50 i 100 anys.   

Les fulles són simples, el·líptiques amb la 
vora serrada, de color verd brillant per 
l anvers i verd mat pel revers. Lescorça és 
llisa i de color gris marronós.   

Planta monoica. Les flors es troben solitàries 
o en inflorescències amb els pètals de color 
blanc per la part superior i porpra per la 
inferior. El seu fruit és la llimona.   

És un arbre que no suporta les temperatures 
inferiors a -8oC. Si es donen aquestes 
condicions, cal tapar-lo per evitar que es 
mori.  
La llimona és àcida i té diferents usos: 
alimentaris, medicinals i cosmètics.   

Va arribar a Espanya de la mà dels àrabs 
després de la seva conquesta i són aquests 
els que van ensenyar a cultivar-lo. 
A la Xina és un arbre al qual se li rendeix 
culte i simbolitza la felicitat.   

F: Aj. Blanes

 

F: David Pérez

 

F: Valentin Dietrich
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Llorer 

Laurus nobilis  

Castellà: Laurel                              

Perennifoli 

 

On la podem trobar?

 

Parc de Mas Cateura, av. de la Pau, c/Alhambra-Giralda, c/Illes Formigues, c/Sta. Cecília, Parc de 
la Mina Cristal·lina, pg. Pau Casals, pl. Ausiàs March, c/Treumal, pl. dels antics jutjats, rbla. 
Joaquim Ruyra. 

 

El llorer té el seu origen a la zona 
Mediterrània.  
Lalçada del llorer és mitjana, no arriba als 
15 m. En canvi, té una longevitat alta perquè 
pot arribar a viure entre 100 i 200 anys.   

És un arbre de capçada ovoide que té una 
amplada d entre 2 i 6 m. Les seves fulles són 
simples, lanceolades i aromàtiques. 
Presenten un color fosc brillant per l anvers i 
verd mat pel revers. Lescorça és llisa i de 
color gris fosc.   

Planta dioica. Les seves flors estan 
agrupades en umbel·les de color groc 
verdós. El fruit és una baia ovoide de color 
negre.   

Les seves fulles són molt utilitzades en cuina 
pel seu aroma i també se li dóna un ús 
medicinal.   

És símbol de victòria, consagrat al déu 
Apol·lo, i amb les seves fulles es coronaven 
als herois victoriosos de les batalles o als 
emperadors i nobles romans d aquí prové 
el nobilis.   

F: Aj. Blanes

 

F: David Pérez

 

F: Luis Fdéz. Garcia
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Magnòlia 

Magnolia grandiflora  

Castellà: Magnolio                              

Perennifoli 

 

On la podem trobar?

 

Pl. Catalunya, Pl. Països Catalans, c/Ramon Llull, c/Muralla, Deixalleria Municipal, parterres 
camins de Sant Joan, parterres Seu de la Policia Local, pg. Pau Casals, pl. J. Tarradellas, pl. del 
Poble Sahrauí, pl. Solidaritat, Parc de Mas Cateura, perímetre solar av. Europa i c/Ernest  Lluch,

 

i 
pg. de Catalunya. 

 
Lorigen de la magnòlia és el sud-est dels 
Estats Units.   

Lalçada d aquesta espècie varia entre els 30 
i 35 m i l amplada de la capçada varia entre 5 
i 12 m. Tot i que rarament a la nostra ciutat 
arriben a aquesta alçada a causa del clima. 
La seva longevitat és elevada, ja que passa 
dels 100 anys.   

És un arbre amb la capçada cònica i 
arrodonida. Les seves fulles són simples i 
el·líptiques de color verd fosc brillant a 
l anvers i ferrugineo-pubescent al revers. 
Lescorça és llisa i de color marronós.   

Planta dioica. Les flors són blanques, molt 
grans, solitàries i perfumades. El seu fruit té 
forma de pinya, es troben erectes i són de 
color marró. Les llavors són d un color 
vermell intens.   

És un arbre que viu millor a mitja ombra. 
Habitualment és utilitzat com a arbre 
ornamental i se n cultiven diverses varietats. 
També s ha utilitzat com a planta medicinal 
amb què s elaboren remeis pels problemes 
que afecten l aparell digestiu, l estrès, 
l ansietat...  

Laparició de la magnòlia a la Terra va tenir 
lloc fa més de 5 milions d anys, tal com 
demostren alguns estudis de fòssils.  

 

F: Aj. Blanes

 

F: Boronian 

F: Andrew Butko
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Mimosa 
Acacia dealbata  

Castellà: Mimosa                              

Perennifoli 

 

On la podem trobar?

 

Pg. de Catalunya, ctra. Accés Costa Brava, EEE Ventijol, escales dels carrers d'accés a Cala Bona, 
Parc de Mas Cateura, Parc de Xon Martí, pl. dels Antics Jutjats (c/ Illes Medes), talús c/Bassegoda 
i Matagalls (sota  pl. Puigmal), i zona verda al c/Lledoner. 

 
La mimosa prové del sud-est d Austràlia.  
És un arbre d alçada baixa que no supera els 
10 m. No arriba als 25 anys, per tant la seva 
longevitat és curta.   

Té una capçada arrodonida i irregular, que 
pot assolir una amplada entre els 4 i 6 m. Les 
seves fulles són compostes i tenen un color 
verd blavós. Lescorça és llisa de color verd 
grisenc.   

Les flors de la planta són d un color groc 
intens, molt oloroses i agrupades en 
inflorescències que formen una massa 
compacta. Els fruits són llegums aplanats de 
color marró.   

La mimosa és molt utilitzada en jardineria 
per la gran bellesa que ofereixen les seves 
flors. Però és una planta que no resisteix les 
ventades.   

Shan trobat sarcòfags egipcis fets amb la 
seva fusta i es creu que era utilitzada gràcies 
a la seva resistència a la putrefacció.   

És una espècie que està inclosa al Catálogo 
Español de especies exóticas invasoras . A 
causa del seu potencial colonitzador 
constitueix una amenaça greu per a les 
espècies autòctones, els hàbitats o els 
ecosistemes.   

F: Aj. Blanes

 

F: John Tann

 

F: Aj. Blanes
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Nesprer del Japó 

Eriobotrya japonica  

Castellà: Níspero japonés                              

Perennifoli 

 

On la podem trobar?

 

Escola Mossèn Joan Batlle, c/Sant Ramon escales accés al c/Sant Damià, c/Vila de Lloret,

 

interior 
Serveis Socials pl. Argentina - Centre de Salut Mental, Parc de Quatre de Vents, pg.

 

de Carles 
Faust fins al c/Cala Bona i espai davant Jardí Botànic, pl. dels Antics Jutjats (c/Illes Medes),

 

i pl. 
Mas Moixa. 

 
El nesprer del Japó, curiosament té un 
origen Xinès. Des de la Xina es va estendre al 
Japó i a partir d allà es va difondre a Europa 
cap al segle XVIII com a arbre ornamental.   

Té una capçada arrodonida que presenta 
una amplada de 4 - 6 m. Les fulles són 
simples, lanceolades, gruixudes i endurides.  
El seu color és verd fosc brillant per l anvers i 
verd blanquinós pel revers. Lescorça és llisa 
i de color gris marronós.   

Planta monoica. Les flors de la planta es 
troben agrupades amb forma piramidal i són 
de color groguenc blanquinós. El fruit és la 
nespra, un fruit carnós i comestible de color 
ataronjat. El període de fructificació té lloc 
entre els mesos de març i maig.   

És un arbre d alçada baixa que mesura entre 
4 i 6 m. La seva longevitat és mitjana, entre 
50 i 100 anys.   

Avui en dia se l anomena nesprer, ja que a 
causa de la seva abundància i el seu cultiu ha 
desbancat el nesprer europeu (Mespilus 
germanica), que era l arbre conegut com a 
nesprer en l antiguitat. El fruit del nesprer 
europeu és més petit i amb menys suc.   

F: Aj. Blanes

 

F: Aj. Blanes

 

F: Aj. Blanes
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Olivera 

Olea europaea  

Castellà: Olivo                                   

Perennifoli 

 

On la podem trobar?

 

Pl. Onze de Setembre, Parc del Pont - av. J. Carles I /ctra. Accés Costa  Brava, c/St. Pere Màrtir 

 

c/Ripollès, c/Pedrera - Sol Ixent 

 

Escales, giratori c/Olivers, Escola Carles Faust, Escola Quatre 
Vents, Església Parroquial i parterre darrera de l Església, entorns ermita i escales accés platja de 
Sant Francesc, esplanada del Port, jardins exteriors i talussos aparcament del c/Santa Maria, 
placeta a la cruïlla del c/Alhambra 

 

c/Mesquita de Còrdova, laterals c/Mas Marull fins c/Josep 
Carner i  talús c/Espronceda, pg. Pau Casals, pla i entorn del Poliesportiu, pl. a Valldolig, pl. 
Molina, pl. Quillat, pl. Ramon Casas, av. de la Pau, i  Ciutat Esportiva. 

 
És un arbre típic de la Regió Mediterrània, 
que presenta una capçada arrodonida.  
Lalçada de l arbre és baixa, entre 4 i 8 m, 
amb una amplada de capçada d entre 5 i 7 
m. La seva longevitat és elevada, ja que 
supera els 200 anys.   

Les seves fulles són simples, lanceolades, de 
color verd fosc brillant per l anvers i 
blanquinoses pel revers. Lescorça és 
grisenca i clivellada.   

Planta monoica. Les flors són petites, de 
color blanc groguenc i es troben agrupades 
en panícules. Els fruits, les olives, són 
carnosos en forma ovoïdal de color negre o 
morat.   

Lolivera ha tingut al llarg de la història una 
simbologia molt marcada: és símbol de 
prosperitat, de victòria, de pau i de 
benedicció divina.   

El cultiu de l olivera va ser introduït a la 
Península pels fenicis.  
La seva fusta és de molt bona qualitat per 
tallar sobretot objectes petits. A partir de les 
olives s obté l oli d oliva, que té un nombre 
molt elevat d usos, des d alimentació fins 
cosmètics. 

 

F: Zyance

 

F: Aj. Blanes

 

F: Aj. Blanes
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Pebrer bord 

Schinus molle  

Castellà: Falso pimentero                                                      

Perennifoli 

 

On la podem trobar?

 

Parc de Mas Cremat, zona verda c/Primer de Maig - av. Europa, i jardins exteriors del cementiri. 

 
El pebrer bord és un arbre que prové del sud 
i oest d Amèrica del Sud.   

Lalçada d aquest arbre és mitjana, entre 10 i 
12 m, rarament arriba als 15 m. La seva 
longevitat és mitjana, ja que viu entre 50 i 80 
anys.  

Presenta una capçada arrodonida, que 
assoleix una amplada d entre 5 i 10 m. Les 
seves fulles són compostes de color verd per 
l anvers i el revers. Lescorça és clivellada i 
de color marró fosc.   

Planta monoica. Les flors agrupades en 
inflorescències penjants, són de color groc 
crema. El seu fruit, de color vermell, és 
carnós i té forma de bola.  

El seu nom prové del fet que el fruit es 
consumeix com a substitut del pebre negre. 
És una planta que té molts usos medicinals. 
De les arrels, l escorça, les fulles i flors se 
n obtenen diferents productes amb una gran 
varietat de propietats.   

La resina és usada a l Amèrica del Sud per 
l elaboració de dentífrics perquè enforteix 
les genives.   

Antigament, la civilització inca usava la 
resina per embalsamar als morts.  

 

F: John Tann

 

F: Franz Xaver

 

F: Matting
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Pi blanc 

Pinus halepensis  

Castellà:  Pino carrasco                    

El pi blanc és una conífera típica de la Regió 
Mediterrània.  
Es tracta d un arbre que assoleix alçades 
entre 12 i 22 m i una amplada de capçada 
entre 4 i 12 m. És un arbre que pot viure fins 
a 200 anys.   

Té una capçada irregular, piramidal de jove i 
es va obrint amb l edat. Les fulles, que es 
troben en grups de dos, són aciculars, 
flexibles i de color verd clar. Lescorça és 
clivellada de color gris argentat a les 
branques i troncs joves, mentre que en els 
arbres vells la part basal té una coloració 
vermellosa.   

Té flors petites: les masculines tenen un 
color marró groguenc i les femenines 
formen cons violacis. Floreixen a finals 
d hivern i a la primavera. El fruit és una 
pinya cònica de color marró clar.   

És una excel·lent opció per restaurar, frenar 
l erosió i colonitzar terrenys secs, ja que 
resisteix molt bé la sequera.   

Té una gran capacitat de regenerar-se 
després d un incendi, ja que quan esclaten 
les pinyes durant o després del pas del foc es 
disseminen les llavors.   

Antigament, a Catalunya, trobar una branca 
de pi penjada a la porta indicava que s hi 
venia vi..

 

On la podem trobar?

 

Escola Napoleó Soliva, CEE Vent ijol, pg. de la M estrança, pg. de Pau Casals, t rav. Vila de Lloret , 
zona d equipaments ctra. de Malgrat , parterres i giratori del c/ Bitàcola, entorns de l Ermita, pl. 
Quillat i parterres inclosos en l àmbit del Pla parcial Valldolig 

 

Sector Mercadona.  

Perennifoli 

 

F: Victor M. Vicente Selvas

 

F: Aj. Blanes

 

F: Florenci Vallès
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Pi pinyer 
Pinus pinea  

Castellà: Pino piñonero                                                       

On la podem trobar?

 

Parc de Xon Mart í, pl. Ausiàs March, pl. Joan Alcover, Parc de la M ina Cristal·lina, parterre c/ Tarragona, 
pl. Núria, c/ Lluís Companys, c/Josep Tarradellas 

 

c/ Antoni Gaudí, av. Francesc Macià,  av. Vila de 
Madrid, c/Cristòfor Colom, c/del Sol 

 

c/Enric Morera, c/Josep Maria Poblet, c/Mercè Rodoreda, c/Nil M. 
Fabra, c/Pare Claret, c/Pere Manyanet, c/Vescomtes de Cabrera, c/Vila de Paris, pl. dels Càmpings, Escola 
Carles Faust, Escola Napoleó Soliva, Escola Bressol Ca l Aguidó, pg. de s Abanell, pg. de Pau Casals, Parc 
de s Abanell, pineda del c/Mercè Rodoreda, c/Alhambra 

 

c/Giralda, c/Alhambra 

 

c/Mesquita de 
Còrdova, Parc de Mas Cremat, placeta pins de la ctra. Costa Brava 

 

ctra. Tordera, talús c/Bassegoda i 
Matagalls, c/Ferran Soldevila, trams escales St. Joan, c/ i trav. Mas Vaixeller, c/SAFA,  talussos i parterres 
ctra. Accés Costa Brava, parterres i giratori c/Bitàcola, Parc de Xon Ferrer, parterres, zones verdes i arbrat 
viari inclosos en l àmbit del Pla parcial Valldolig, pl. Nostra Senyora del Vilar, Escola Mossèn Joan Batlle i 
pl. Mas Moixa.  

 
El pi pinyer és típic de la Regió Mediterrània.  
Conífera que pot arribar a una alçària 
d entre 10 i 30 m i una amplada de capçada 
d entre 6 i 14 m. Pot viure més de 200 anys.   

La seva capçada és densa, arrodonida o en 
forma de para-sol. Les fulles són aciculars, 
una mica rígides i es troben en grups de dos. 
Lescorça està clivellada en plaques i té un 
color marró vermellós.   

Té flors petites; les masculines s agrupen en 
espigues de color marró ataronjat i les 
femenines formen cons verdosos. El fruit és 
una pinya globosa, de color marró vermellós 
que madura l estiu del tercer any. Les seves 
llavors, els pinyons, són comestibles.   

La seva fusta és poc preuada i va ser plantat 
principalment per recollir-ne els seus 
pinyons.    

És un dels pins més resistents als incendis 
gràcies al seu gruixut tronc i l alçada, que 
permet que el foc passi per sota la capçada.  

F: Aj. Blanes 

F: Victor M. 
Vicente Selvas 

Perennifoli 
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Roure d Austràlia 
Grevillea robusta  

Castellà: Pino de oro                                                     

Perennifoli 

 

On la podem trobar?

 

Jardins exterior - incloent arbres- i talussos de l aparcament del c/ Santa Maria, av. Estació, 
c/Antoni Gaudí, Parc Mas Cremat, i pl. Espanya. 

 
Com el seu nom indica prové d Austràlia, 
concretament de l est.   

Té una alçada mitjana que pot arribar als 35 
m. No és comú que arribi als 100 anys, per 
això es considera que la seva longevitat és 
mitjana.  
És un arbre de capçada cònica amb una 
amplada d entre 7,5 i 15 m. Les seves fulles 
són compostes, pinnades, sedoses, de color 
verd clar brillant per l anvers i verd argentat 
pel revers. La seva escorça és clivellada de 
color gris.   

Les seves flors són de color daurat ataronjat 
i estan disposades en inflorescències 
erectes. Els seus fruits són de color marró 
quan maduren.   

La seva fusta ha estat emprada, en 
l antiguitat, per fer instruments musicals per 
la seva capacitat de resistir la putrefacció. 
Per aquesta mateixa raó, també era 
utilitzada per a l exterior de les finestres.   

Les seves flors són una font abundant i dolça 
de nèctar per les abelles. És tan abundant el 
nèctar que antigament els aborígens 
australians submergien les flors en aigua per 
fer begudes ensucrades.   

F: Rick

 

F: Bidgee

 

F: Mario M. 
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Surera 

Quercus suber  

Castellà: Alcornoque                                                      

Perennifoli 

 

On la podem trobar?

 

c/Ovidi i Montllor, Parc de Mas Cateura, zona vianants i bicicletes des de c/Josep Carner fins l'av. 
Europa, c/Alhambra 

 

c/Mesquita de Còrdova, Escola Carles Faust, Escola Mossèn Joan Batlle, 
escales dels carrers d'accés a Cala Bona, Escola Bressol Ca la Guidó, Parc de la Mina Cristal·lina, 
Parc de Xon Martí, i pl. Mas Moixa. 

 
La surera prové de la Regió Mediterrània 
Occidental.  
És un arbre d alçada mitjana, fins a 15 m i de 
longevitat molt elevada, supera els 200 anys. 

  

Té una capçada ovoide que pot arribar a 
tenir entre 6 i 8 m d amplada. Les fulles són 
simples, ovades i endurides, que tenen una 
coloració verd fosc a l anvers i verd grisenc al 
revers. L escorça és suberosa i fissurada de 
color gris fosc.   

Planta monoica. Les flors masculines es 
troben agrupades i són de color groc, 
mentre que les flors femenines són solitàries 
i de color vermell. El fruit de la surera és 
l aglà.   

El suro que envolta l escorça és un 
mecanisme de protecció de la surera de cara 
als incendis.   

De la seva escorça se n obté el suro per fer 
taps per a ampolles, revestiments de terres i 
parets, com aïllant i en articles de decoració. 

  

La fusta és bona com combustible i, s usa en 
la fabricació de barrils i a la indústria 
pesquera gràcies a la seva resistència a la 
humitat i la intempèrie.   

F: Giancarlo

 

F: Ariellinson

 

F: LPLT
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Taronger agre 

Citrus aurantium  

Castellà: Naranjo amargo    

Perennifoli 

 

El taronger agre prové del sud-est d Àsia.  
Es tracta d un arbre que pot assolir una alçada 
d entre 3 i 7 m i una amplada de capçada de 2-
4 m. Viu entre 25 i 100 anys.   

La capçada és arrodonida i les fulles són 
simples, ovades i de color verd fosc brillant per 
l anvers i verd més pàl·lid al revers. Una 
característica important és la presència 
d espines a les tiges, que poden arribar a 
mesurar fins a 8 cm de llarg. Lescorça 
d aquesta espècie de taronger és llisa i de 
color gris marronós.   

Presenta unes flors solitàries o en petits grups, 
de color blanc i molt aromàtiques que 
floreixen als mesos d abril i maig. El fruit és 
molt semblant a una taronja, però en aquest 
cas té un gust molt amarg. La fructificació té 
lloc durant el final de la tardor i l inici de 
l hivern.   

El fruit és molt utilitzat per fer melmelades, 
així com en medicina tradicional.   

Lesmorzar tradicional britànic és una torrada 
de melmelada de taronja agre i una tassa de 
té.  

On la podem trobar?

 

Pl. de l Ant ic Hospital 

 

F: Jared Preston

 

F: Miwasatoshi

 

F:  Pedro Arola
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Troana 
Ligustrum japonicum  

Castellà: Aligustre del Japón                                                       

Perennifoli 

 

On la podem trobar?

 

C/Provença, c/Anselm Clavé, av. Joan Carles I, c/Mas Florit, c/Montblanc, c/Olivers, pl. del 
c/Treumal, c/Alfons Castelao, parterres, zones verdes i arbrat viari inclòs en l'àmbit del pla 
parcial Valldolig (Sector Mercadona), c/Pirineus, pl. de Creu Coberta, trav. Mas Cateura, zona 
d'aparcament de l'Hospital St. Jaume, pl. Vilaret Massó, pl. Méndez Núñez, i c/Puigmal. 

 
Lorigen d aquest arbre és el Japó i té una 
capçada arrodonida.  
És un arbre d alçada baixa que no arriba als 
10 m i l amplada de la capçada és d entre 4 i 
6 m. Té una longevitat mitjana, és a dir, que 
viu entre 50 i 100 anys.   

Les seves fulles són simples, ovades o 
lanceolades, de color verd brillant per 
l anvers i més pàl·lid pel revers. Lescorça és 
llisa de color gris fosc.   

Planta monoica. Les seves flors són petites i 
es troben agrupades en inflorescències, amb 
una coloració verdosa. Els seus fruits són 
petites drupes agrupades en forma de raïms 
de color negre blavós.  
El fruit pot ser una mica tòxic per a les 
persones; en canvi, algunes aus el 
consumeixen.    

A causa del seu ràpid creixement i la 
tolerància a les podes de manteniment, 
sovint s utilitza com a tanques arbustives en 
parcs i jardins.   

La varietat variegatum presenta les fulles 
amb el marge groc.   

F: José L. Galvez

 

F: Wouter Hagens

 

F: Oroussei
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Prové del sud del Japó. Es tracta d una 
planta similar a una palmera que pot arribar 
fins a 5 m d alçada, 2 m d amplada i que pot 
viure més de 200 anys.   

Es caracteritza per tenir l estípit cilíndric 
recobert per la base permanentment de les 
fulles. Les fulles són compostes, amb folíols 
lleugerament corbats en forma de falç 
espinosa i presenten un color verd fosc a 
l anvers i més clar al revers.   

Planta dioica on les flors masculines porten 
els cons de pol·len i les femenines, grups de 
megaesporòfits. El fruit és una drupa 
globulosa de color vermell.   

Les seves llavors, fulles i arrels són verinoses 
per les persones i els animals domèstics. El 
tòxic que conté s anomena cycasina.  

Fa 200 milions d anys la família d aquesta 
espècie, Cycadaceae, va ser molt nombrosa.   

Si parlem de morfologia, representen el pas 
intermedi en l evolució de les falgueres a les 
plantes amb flors.  

Ciques 
Cycas revoluta  

Castellà: Palma de Sagú                                                     

On la podem trobar?

 

Esplanada del port , jardins interiors del cementiri, pg. de Pau Casals, c/Mossèn Manresa, pl. 
Països Catalans. 

 

F:  JMK

 

F: Aj. Blanes 

 

F: Jon Houseman

 
Palmàcia 
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El seu origen és macaronèsic. Es tracta d una 
palmàcia de baixa alçada que no arriba als 5 
m amb una amplada entre 2 i 10 m i 
longevitat molt elevada, passa fàcilment dels 
200 anys. Hi ha exemplars monumentals 
entre 500 i 600 anys.   

Planta arborescent amb el tronc gruixut i 
rugós. Les fulles són simples, linears, 
coriàcies i de color verd grisenc tirant a 
glauc.   

Les flors, que es troben agrupades en 
inflorescències, són de color groc verdós. Els 
fruits són baies de color ataronjat.  
Cada cop que fructifica es ramifica en 5 
branques.  

La seva saba passa a ser de color vermell un 
cop entra en contacte amb l aire. Els 
aborígens canaris la varen fer servir amb 
finalitats curatives i també per a la 
momificació de cadàvers.   

Drago 
Dracaena draco  

Castellà: Drago                                                        

On la podem trobar?

 

Jardineres de la placeta del pg. Carles Faust. 

 

F: Daderot 

 

F: Ixitixel

 

F:  Dedda

 
Palmàcia 
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La Iuca prové de Mèxic i Califòrnia. És una 
planta que té una alçada entre 2 i 5 m i una 
amplada de capçada entre 1 i 1,5 m. 
Longevitat elevada.   

Planta d un sol estípit, prim i densament 
ramificat. Les fulles són planes, gruixudes, 
planes, lanceolades i de color verd fosc 
brillant.   

Flors agrupades en panícules pèndules, són 
blanques, globuloses i grans. Els fruits són 
baies carnoses i de color negre.   

Sha d anar amb molt de compte, ja que és 
molt punxant.   

En general, les iuques són pol·linitzades per 
una espècie concreta d arnes, coneguda com 
arne de la iuca .   

Les aplicacions a la indústria de la Iuca és 
l obtenció d una fibra resistent per fabricar 
cordes i teixits.   

Iuca 
Yucca aloifolia  

Castellà: Bayoneta española                                                       

On la podem trobar?

 

Parterres c/Tarragona i pla i entorn del Poliesportiu.

 

F: Aj. Blanes 

 

F: Rebou

 

F: Rebou

 
Palmàcia 
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La Iuca brillant té el seu origen a Nord 
Amèrica. És una planta baixa que, 
habitualment, no arriba als 2 m d alçada i 2-
2,5 m d ampalda. Té una alta longevitat, 
sobrepassa els 100 anys.   

És una espècie habitualment amb més d una 
tija des de la base, ramificada i amb rizoma. 
Les seves fulles són llargues, lanceolades 
amb el marge enter. Presenten un color verd 
fosc grisós.   

Les flors estan agrupades en inflorescències 
penjants i són de color blanc crema amb 
taques vermelles en la part externa. Els 
fruits, de color marró, són semblants a les 
altres espècies de Yucca.   

Moltes vegades trobem plantada la varietat 
variegata  que presenta un canvi de color 
en el marge de la fulla.    

Iuca brillant 
Yucca gloriosa  

Castellà: Daga española                                                       

Palmàcia 

 

On la podem trobar?

 

C/ Llevant, av. de la Pau, c/ Alhambra, c/ Giralda, c/ Mas Vaixeller, c/ Illes Formigues, c/ Montseny, 
c/ Violeta, Escola Carles Faust, Cruïlla ctra. Tordera amb c/ Ca la Guidó, EEE Ventijol, entorns 
ermita, escales carrers accés Cala Bona, parc al c/ Puigmal, parterres camins de Sant Joan, pg.

 

de 
Pau Casals, pla i entorns Poliesport iu, pl. al c/ Ca N Illes, c/ Almeria, pl. del ant ics jut jats (c/ Illes 
Medes), pl. Mas Moixa, pl. Quillat , pl. Vilaret Massó, t rav. Vila de Lloret , solar equipaments 
(voltants Plaça Local AAVV), i c/Ferran Soldevila. 

 

F: William Crochot

 

F: Luis M. Bargallo
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Lorigen d aquesta iuca és centreamericà. Es 
tracta d una planta que pot assolir els 8 m 
d alçada i entre 2 i 3 m d amplada. Supera 
els 100 anys.   

Planta d un sol tronc, a vegades també 
presenta ramificacions, engruixit a la base. 
Les fulles són llargades, flexibles, amb el 
marge una mica serrat i de color verd 
brillant.   

Les flors estan agrupades en inflorescències 
pèndules, són acampanades i de color blanc 
cremós. Se l anomena Izote . Els fruits són 
secs, de forma ovoide i de color negre. 
Floreix els mesos de març, abril i maig i 
fructifica al setembre, octubre i novembre.   

La seva flor és la flor nacional d El Salvador.  
El pètal i els brots tendres es consumeixen 
com a verdures.   

La Iuca peu d elefant es fa servir per 
prevenir l erosió en els camps de cultiu del 
cafè que es troben en grans pendents.   

Iuca peu d elefant 
Yucca elephantipes  

Castellà: Yuca pie de elefante                                                       

On la podem trobar?

 

Talussos i parterres de la Ctra. Accés Costa Brava, esplanada del Port , i escales de Palau del 
c/Mossèn Manresa. 

 

F: Cillas

 

F: Cillas

 
Palmàcia 
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La Kentia té el seu origen a l Illa de Lord 
Howe (Austràlia). Es tracta d una palmera 
que pot arribar fins als 15 m d alçada i 
assolir els 4 m d amplada. Té una longevitat 
elevada.   

Palmera de tronc simple, cilíndric, verd i 
amb anells marcats. Les fulles són 
compostes, planes, de color verd fosc i amb 
teixit fibrós a la base.   

Planta monoica, amb les flors agrupades en 
inflorescències, situades sota les fulles. Són 
llargues, fines i pendents. Els fruits són 
ovoides de color vermell quan són madurs. 
La floració té lloc a la primavera i la 
fructificació a l estiu.   

És una planta molt emprada en jardinera 
d interior.  

Kentia 
Howea forsteriana  

Castellà: Kentia                                                      

On la podem trobar?

 

Ciutat esportiva i plantes interiors de l Ajuntament. 
.

 

F: David Pérez 

 

F: Tato Grasso

 

F: David Pérez

 
Palmàcia 
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El Margalló és originari de la Regió 
Mediterrània. Es tracta d una palmera que 
només arriba fins als 3 m d alçada i entre 2-6 
m d amplada. Té una longevitat elevada, 
sobrepassa els 100 anys.   

Es caracteritza per ser una palmera amb 
diversos estípits, tot i que a vegades en 
tenen un. Les fulles són palmades de color 
verd fosc, més o menys circulars, amb 
espines en el pecíol.   

Planta dioica, les flors són petites i de color 
groc que formen inflorescències que 
s originen entre els pecíols foliars. Els fruits 
són ovoides, carnosos i de color negre que 
recorden als dàtils.  

És, juntament amb la palmera de Creta 
(Phoenix theophrastii) l única espècie de 
palmera autòctona d Europa.   

A partir de les seves fulles es fabriquen 
cistelles, escombres o cordills. El margalló és 
utilitzat per recuperar terrenys degradats a 
les zones d origen, com per exemple els 
incendis, ja que rebrota després d un foc.  

Margalló 
Chamaerops humilis  

Castellà: Palmito                                                        

On la podem trobar?

 

C/ Alhambra, av. Mediterrani 

 

c/Menorca, c/Pedrera, jardineres del pg. de Catalunya, pg. de 
Dintre, parc i pg. de sAbanell, pg. Pau Casals, giratori i parterres de pl. Catalunya, pl.

 

Joan 
Alcover, pl. Països Catalans, jardineres rbla. Joaquim Ruyra, pg. De la Mestrança, i pg. de Dintre. 

F: Aj. Blanes 

 

F: Tato Grasso

 

F: Carsten Niehaus

 
Palmàcia 
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La Palmera canària, com el seu nom indica, 
té el seu origen a les Illes Canàries. Es tracta 
d una palmera que pot arribar als 20 m 
d alçada i una amplada de capçada d entre 4 
i 6 m. Té una longevitat molt elevada, és a 
dir, sobrepassa els 200 anys.   

Palmàcia d un sol estípit, gruixut i molt 
coriaci. Les fulles són compostes, arquejades 
i de color verd brillant.   

És una planta dioica. Les flors unisexuades 
presenten una coloració groga i estan 
agrupades en inflorescències penjants que 
poden arribar a fer 1 m de longitud. Els 
fruits, semblants als dàtils, són ovoides de 
color bru daurat.   

Actualment es veu molt afectada per 
l escarabat Morrut de les Palmeres 
(Rhynchophorus ferrugineus).  

A La Gomera encara sextreu la saba de la 
palmera, anomenada guarapo . Aquesta 
saba es pot consumir en fresc o bé, per 
obtenir la mel de palma, molt popular en 
rebosteria.   

Les seves fulles són utilitzades com 
escombres, és comú veure als escombriaires 
de les illes fent-les servir.  

Palmera canària 
Phoenix canariensis  

Castellà: Palmera de Canarias                                                        

On la podem trobar?

 

Talussos i parterres de la Ctra. Accés Costa Brava, esplanada del Port , Parc de Quatre Vents, pg.

 

de SAbanell, pg. de Pau Casals, Parc SAbanell, pl. Onze de Setembre, pl. Pius XII, pl. Quillat, i EEE 
Ventijol. 
.

 

F: Aj. Blanes 

 

F: Lazare

 

F: H. Zell

 
Palmàcia 
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Té el seu origen al Nord d Àfrica i Sud d Àsia. 
Es tracta d una palmera d alçada alta que 
pot arribar als 30 m, mentre que el diàmetre 
de la capçada és de 4 a 6 m.  Longevitat molt 
alta, viu més de 200 anys.   

Palmàcia d un sol estípit, a vegades ramificat 
a la base. Fulles compostes, amb folíols més 
curts que la palmera canària, de color glauc.  

Planta dioica, inflorescències erectes molt 
ramificades. Les flors masculines són de 
color crema i les femenines groguenques i 
oloroses. Els fruits, oblongoovoides, de color 
castany amb polpa carnosa i dolça, són els 
anomenats dàtils.   

Planta molt cultivada per la utilització del 
seu fruit, el dàtil. Existeixen més de 600 
varietats de cultiu de la palmera datilera, ja 
que es domestica des de fa uns 6.000 anys.   

A part del seu ús ornamental en parcs i 
jardins, també és utilitzada per la restauració 
d ecosistemes arenosos i com pantalla 
tallavents.   

Per als egipcis, la palmera simbolitza l any i 
els cicles del temps. A l antiga Grècia es 
rebia als herois i vencedors movent fulles de 
palma.  

Palmera datilera 
Phoenix dactylifera  

Castellà: Palmera datilera                                                       

Palmàcia 

 

On la podem trobar?

 

Ctra. De Malgrat, pg. de la Marina, pg. de SAbanell, Parc de SAbanell, pl. del c/ J. Tarradellas, pl.

 

Mas Moixa, i c/St. Andreu de la Palomera. 

F: Aj. Blanes 

 

F: Aj. Blanes

 

F: Vicharam
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La Palmera dracena té el seu origen a Nova 
Zelanda. Es tracta d una palmera de port alt 
que pot arribar als 20 m mentre que pot 
arribar als 2 m d amplada. Longevitat 
elevada.   

És una palmera amb un estípit engruixit per 
la base. Les fulles són estretes en forma 
d espasa, erectes, amb nombroses venes 
paral·leles i de color verd fosc.   

Planta amb flors dolçament perfumades, 
agrupades en inflorescències denses i de 
color blanc cremós. El fruit és una baia 
globulosa de color blanquinós a la 
maduresa.   

Hi ha una varietat cultivar atropurpurea 
d aquesta espècie que presenta les fulles 
totalment de color vermell.   

Si se li dóna cocció, es pot fer comestible. De 
fet va ser una important font d aliment pels 
primers 8 segles d ocupació maori a Nova 
Zelanda.  

Palmera dracena 
Cordyline australis  

Castellà: Cordiline                                                      

On la podem trobar?

 

C/ Sebast ià Llorens, c/Josep Tarradelles, c/Antoni Gaudí, Casa de Cultura, escales dels carrers 
d accés a Cala Bona, Parc del Pont, parterre parada Bus Av. J. Carles I/ ctra. accés

 

Costa Brava, 
pla i entorn del Poliesportiu, pl. Joan Alcover, pl. Països Catalans, i pl. Quillat. 

 

F: Aj. Blanes 

 

F: Aj. Blanes

 
Palmàcia 
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És originària de la Xina. Es tracta d una 
palmera d alçada mitjana que arriba fins als 
12 m, l amplada de la capçada és d entre 4 i 
6 m. Té una longevitat elevada.   

Palmàcia d un sol estípit, fi, esvelt i recobert 
per les restes de les fulles ja caigudes. Les 
fulles són compostes, palmades, de color 
verd fosc a l anvers i verd grisenc al revers. 
Els pecíols són lleugerament serrats.   

Planta dioica, les flors s agrupen en 
inflorescències de color groc i són molt 
perfumades. Els fruits tenen forma de ronyó 
i són de color negre.   

És una de les palmeres que resisteix més el 
fred, aguanta fins a temperatures de -20 oC.    

Palmera excelsa 
Trachycarpus fortunei  

Castellà: Palmera excelsa                                                       

Palmàcia 

 

On la podem trobar?

 

C/Alhambra, c/Mesquita de Còrdova, escales dels carrers d accés a Cala Bona, giratori c/Jacint 
Verdaguer amb c/Lope de Vega, giratori i parterres Hospital Comarcal, parterre parada Bus Av. J. 
Carles I, pg. de Dintre, pg. de SAbanell, pg. de Pau Casals, pl. Joan Alcover, i pl. Mas Moixa.  

 

F: Aj. Blanes

  

F: Aj. Blanes

 

F: Philmarin 
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Lorigen d aquesta espècie és l Àfrica. Es 
tracta d una planta de poca alçada, tot i que 
a vegades pot arribar als 6 m i amb una 
longevitat curta, fins a 30 anys.   

Planta que pot tenir un port arbori però que 
normalment es presenta en forma arbustiva. 
Les fulles es troben al final del tronc, són 
allargades, en forma d espasa, de color verd 
fosc i amb estries marcades d un color més 
clar.   

Les flors són petites i nombroses, de forma 
acampanada que presenten un color blanc 
rosat i molt oloroses. Els fruits són baies 
globuloses de color ataronjat.   

El seu principal ús és com planta 
ornamental, sobretot per interior. En els 
cultius en testos a l interior rarament 
podrem veure la seva floració.   

Segons un estudi de la NASA sobre l aire net, 
aquesta planta té la capacitat d eliminar  
contaminants de l aire com el formaldehid, 
el toluè i el xilè.    

Tronc del Brasil 
Dracaena fragans  

Castellà: Tronco del Brasil                                                      

On la podem trobar?

 

Ciutat esport iva i plantes d interior de l Ajuntament.  

F: Louise Wolff 

 

F: Haragayato

 

F: JMK

 
Palmàcia 
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La Washingtònia prové del sud-est de 
Califòrnia. Es tracta d una palmera mitjana 
que pot arribar fins als 15 m d alçada, una 
amplada inferior als 4 m i que supera els 200 
anys.   

Es caracteritza per tenir un estípit únic, recte 
i fort. La superfície del tronc pot estar 
coberta per les restes de les fulles velles o 
bé, ser rugosa amb fissures verticals i anells 
molt junts. Les fulles són palmades i de color 
verd grisós.   

Planta amb flors hermafrodites, de color 
crema i oloroses. Els fruits són drupes amb 
forma ovoidal i de color negre quan 
maduren.  Es troben disposats en 
infructescències pèndules.   

És una de les palmeres més plantades i 
cultivades com a ornamental.   

El seu nom científic, Washingtonia en honor 
a George Washington, primer president dels 
EUA. Filifera, epítet llatí que significa amb 
fils .   

Es pot diferenciar de la Washingtònia de 
Mèxic perquè té el tronc més ample per la 
base i, a més, perquè les fulles palmades de 
fins a 2 m d ample, mentre que la 
Washingtònia de Mèxic té el tronc recte i les 
fulles poden fer fins a 1 m d ample.  

Washingtònia  
Washingtonia filifera  

Castellà: Palmera de California                                                       

On la podem trobar?

 

Església Parroquial i parterre darrera l Església, Font d en Romà, i parterre parada bus Av. J. 
Carles I/ Ctra. Accés Costa Brava. 

 

F: Florian 

 

F: David Pérez

 

F: David Pérez

 
Palmàcia 
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Aquesta palmàcia té el seu origen al nord-
oest de Mèxic, més concretament del desert 
de Sonora.  Es tracta d una espècie que pot 
arribar fins als 25 m d alçada i una amplada 
inferior a 4 m. Pot passar dels 200 anys.   

Té un sol estípit, prim i esvelt i lleugerament 
rugós. Les fulles són palmades, que un cop 
seques poden restar durant anys en el tronc. 

  

Planta amb flors hermafrodites, de color 
crema i oloroses. Els fruits són drupes, 
ovoides i de color negre quan maduren.   

És una palmàcia molt utilitzada en jardineria, 
sobretot en alineacions i grups en parcs i 
passejos.   

Shibrida fàcilment amb l espècie 
Washingtonia filifera i donen lloc a una 
palmera de característiques intermèdies.  

Washingtònia de Mèxic 
Washingtonia robusta  

Castellà: Palmera mexicana                                                        

Palmàcia 

 

On la podem trobar?

 

Av. de la Pau, c/ de la Cala, parterres c/ Fragata, c/Vila de Lloret, c/Tarragona, Ciutat Esportiva, 
cruïlla c/Anselm Clavé amb Ctra. Accés Costa Brava, EEE Ventijol, giratori i parterres Hospital 
Comarcal, giratori Mas Borinot, Parc ctra. Tordera amb av. Europa, pg. de la Mestrança, pg. Pau 
Casals, pg. SAbanell, Parc SAbanell, pl. Pius XII, rbla. Joaquim Ruyra, i c/Sant Andreu de la 
Palomera. 
.

 

F: John Tann 

 

F: Aj. Blanes

 

F: John Tann
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Lorigen de la Xamadorea és Centreamèrica. 
Es tracta d una palmera d alçada molt baixa 
que no arriba als 2 m però que pot arribar a 
tenir una amplada de 2 m. Té una longevitat 
elevada.   

Es caracteritza per tenir l estípit molt prim i 
les fulles compostes que poden arribar a fer 
1 m de longitud.   

Planta amb flors de color groguenc que 
surten del tronc com si fossin brots laterals i 
s obren en forma de raïms de petites boles. 
Els fruits són petits i de color negre.   

És una planta molt utilitzada com a planta 
d interior. Molt semblant a la Kentia però a 
diferència d aquesta, el seu creixement és 
més ràpid. Aquesta semblança fa que la 
Xamadorea sigui utilitzada per substituir la 
Kentia, ja que és més resistent i més 
econòmica.   

Les seves flors són lleugerament amargants i 
es consumeixen a El Salvador i Guatemala.  

Xamadorea  
Chamaedorea elegans  

Castellà: Palmera de salón                                                        

Palmàcia 

 

On la podem trobar?

 

Ciutat Esportiva.  

F: Bachelot Pierre

 

F: David Pérez

 

F: Dirck Culbert
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Fauna   

Moltes espècies han trobat a les ciutats el seu hàbitat predilecte, sigui perquè són oportunistes (responen 
ràpidament a qualsevol canvi en el seu entorn) i ben adaptades a l espècie humana, o bé perquè hi troben 
aliment, lloc per criar, refugi i/o manca de depredadors. D aquesta manera, algunes fins i tot han esdevingut 
plagues (generen danys econòmics i problemes sanitaris) mentre que, en contraposició, la presència d altres ens 
és altament beneficiosa.   

La presència de la fauna urbana, a priori i sense ser gaire observador, pot semblar que bàsicament es redueix a 
coloms, pardals, gavians, rates i ratolins, gossos i gats. Però, la veritat és que, amb poca estona d observació, es 
pot veure que la biodiversitat és molt més elevada de la que podria semblar a primer cop d ull:  hi ha més 
espècies d ocells, molts més insectes, rèptils, amfibis i algun mamífer.   

Aquesta diversitat d animals es troben a les zones verdes del municipi on poden trobar refugi o aliment. No 
podem obviar els límits del casc urbà amb els espais naturals: boscos o camps, on hi té lloc una major interacció 
amb l ecosistema urbà i, per tant, són una via important d entrada d espècies a la ciutat. Cal fer menció al riu 
Tordera i la seva desembocadura, ja que es tracta d un espai protegit que forma part de la Xarxa Natura 2000 i 
que acull a un gran nombre d animals: residents, migradors i els que hi fan una pausa durant la seva migració. 
Un altre element dins la ciutat que dona refugi a la fauna urbana són les façanes dels edificis. Actuen com a zona 
de niuada per moltes aus, ratpenats i algunes espècies de rèptils. Per aquest motiu, és important saber que les 
nostres edificacions poden protegir i permetre la reproducció d aus que es troben protegides actualment pel 
Decret Legislatiu 2/2008. Aquests animals aprofiten les cavitats, forats de ventilació, fissures de parets, etc. per 
col·locar els seus nius i alimentar les seves cries.   

La principal problemàtica que sorgeix de l alta dependència que tenen algunes espècies a les edificacions és que 
els edificis de nova construcció no contenen cavitats o zones adequades per a la fauna urbana. D altra banda, es 
realitzen reformes de les façanes més antigues que, sovint, no respecten la presència d aquests animals (per 
obtenir més informació consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya).   

La presència de diferents espècies d amfibis, aus, mamífers i rèptils és molt beneficiosa pels ciutadans, ja que 
actuen com a reguladors de les poblacions d insectes i, a més, són indicadors de la qualitat ambiental.    

Aquesta guia recull un total de 74 espècies d animals que es classifiquen segons la classe a la que pertanyen: 
amfibis, aus, mamífers i rèptils. Cal assenyalar que es tracta d una aproximació a les espècies que podem trobar 
al municipi, algunes de les quals es coneix la seva presència gràcies als avistaments que s exposen al blog La 
Natura a la Baixa Tordera, al projecte biObserva i al portal d observacions Ornitho, de l ICO.  
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Castellà: Sapillo pintojo mediterráneo  

Granota pintada

 
Discoglossus pictus 

La granota pintada és robusta i pot presentar 
diverses coloracions: taques, ratlles o cap de 
les anteriors. La seva pell té petites berrugues.   

Habita en gran varietat d hàbitats 
mediterranis, incloent-hi zones humanitzades i  
inclús en zones salobres. Menja cucs de terra, 
caragols, llimacs, larves d insectes i altres 
invertebrats. Caça tant a l aigua com fora 
d aquesta. També pot caçar individus joves de 
la seva pròpia espècie.   

La femella pon entre 1.000 i 1.500 ous en 
basses o masses d aigua amb poc corrent. Si 
les condicions climàtiques són favorables, fan 
postes d ous diverses vegades a l any.  
Els ous i capgrossos es desenvolupen molt 
ràpidament i la metamorfosi es completa en 
un o dos mesos.   

Quan se sent amenaçada s infla acumulant 
aire per aparentar ser més gran i dificultar ser 
engolida en cas que se la vulguin menjar. 
Acostumen a passar el dia amagades entre la 
vegetació i presentar més activitat al crepuscle 
i al vespre. Hibernen en racons humits i 
protegits dels depredadors.   

És una espècie que va ser introduïda a França i 
Catalunya, provinent d Algèria i Tunísia, que va 
ampliant la seva àrea de distribució cada cop 
més.  

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

Les amenaces que afecten la granota pintada són: la 
creixent urbanització en zones rurals, atropellaments 
i l abandonament dels sistemes de reg tradicionals.    

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Amfibis

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

A partir de la coloració de la seva pell, la 
grandària del seu cap i per la pupil·la rodona 
amb l iris clar a la part superior i més fosc a 
la part inferior.  

 

Figura 1. a) Granota pintada amb taques on es poden observar les 
petites berrugues, b) Granota pintada amb la coloració de ratlles i c) 
Granota submergida. Font: Javier Romera Cabrera.  

b)

 

c)

 

a)
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Castellà: Rana común                                                  

Granota verda

 
Pelophylax perezi 

La granota verda és una espècie que només es 
pot trobar a la Península Ibèrica i al sud de 
França. Presenta una coloració verdosa amb 
tonalitats brunes, taques fosques i una ratlla 
longitudinal verda.   

Viu lligada a l aigua i, per tant, sempre la 
trobarem en llacunes, basses i rieres 
alimentant-se principalment d invertebrats, 
tot i que a vegades també menja vertebrats 
petits.   

Durant la primavera, cada femella pon de 
5.000 a 10.000 ous que esdevindran 
capgrossos i posteriorment adults. A més, en 
aquesta estació de l any i a l estiu es pot sentir 
el cant de la granota. Normalment els mascles 
canten tots junts durant l època 
d aparellament. A l hivern no veurem la 
granota, ja que hiberna sota l aigua, ensorrada 
al fang.   

La granota és un animal que es menja a 
diferents cultures com la Mediterrània, la 
Xinesa, Mexicana, etc.   

Ha adquirit diversos significats al llarg del 
temps segons les cultures. Per exemple, a 
l època dels faraons egipcis representaven la 
fertilitat.   

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

Avui en dia la manca d espais adients per a la 
reproducció d aquesta espècie dificulta la seva 
proliferació.   
Atesa la seva dependència tan estreta de l aigua, els 
períodes prolongats de dessecació de basses i estanys, 
per motius tècnics o altres, són causa de la seva 
desaparició a les ciutats.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Amfibis

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

Es diferencia per la presència de plecs ben 
desenvolupats a cada banda del dors. 
Presenten una línia de color verd al llarg del 
centre del dors i tenen els dits del peu 
connectats amb una membrana molt 
desenvolupada.  

 

Figura 2. a) Granota verda on s observa clarament la ratlla 
longitudinal verda. Font: David Pérez, b) Granota verda quasi 
camuflada amb l entorn. Font: Luís Fernández i c) Capgròs de granota 
verda . Font: David Pérez. 

b)

 

c)

 
a)
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Castellà: Sapo común                                           

Gripau comú

 
Bufo bufo 

El gripau comú és un amfibi de mida gran. Té 
un color marró uniforme amb la pell molt 
berrugosa. La seva pell segrega substàncies 
tòxiques per protegir-se dels depredadors, tot 
i això, la toxicitat d aquestes glàndules no 
suposen un perill per a les persones.    

És una espècie poc exigent a l hora de 
seleccionar l hàbitat, així que tant la podem 
trobar en boscos, camps de conreu, espais 
oberts... Lúnic requeriment és que hi hagi un 
punt d aigua proper per poder reproduir-se. 
Durant el dia roman amagat sota pedres o 
troncs perquè és d hàbits nocturns. Salimenta 
d insectes i aràcnids i, ocasionalment poden 
capturar invertebrats com el cuc de terra.    

Durant l hivern el gripau es troba en caus 
hibernant. A finals d hivern s inicia la 
reproducció, en què cada femella pon entre 
2.000 i 7.000 ous. Un tret característic 
d aquesta espècie és que els ous negres es 
disposen en llargs cordons de filera doble.   

És una espècie molt beneficiosa en zones 
agrícoles perquè elimina un gran nombre 
d insectes.  

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

Una de les amenaces del gripau, i dels amfibis en 
general, és la pèrdua d hàbitat a causa de la destrucció 
d aquest per contaminants o assecament. Un altre dels 
problemes és la falta de corredors verds per on puguin 
arribar a punts d aigua per fer la posta sense cap 
accident.  
Es veuen afectats també en zones agrícoles per la gran 
quantitat d insecticides que són utilitzats.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Amfibis

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

Gràcies a la seva mida, ja que és l amfibi més 
gran dels europeus. També podem fixar-nos 
en la seva pell marronosa, en la seva pupil·la 
horitzontal i l iris taronja.   

 

c)

 

b)

 

Figura 3. a) Gripau comú. Font: Artur Mikolajewski, b) Aspecte d un 
capgròs de gripau comú i c) Ous negres disposats en llargs cordons de 
filera doble. Font: James Lindsey. 

a)
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Castellà: Busardo ratonero 

Aligot comú 
Buteo buteo 

Laligot comú és molt semblant a l àliga 
però de mida mitjana. És un dels 
rapinyaires més abundants.  

Aquesta espècie és típica de zones mosaic, 
ja que alterna zones forestals per poder 
criar amb prats i àrees de conreu on cacen. 
Els aligots que habiten a la Península 
Ibèrica són sedentaris, mentre que els que 
habiten zones fredes, a l hivern migren a 
zones temperades. La seva dieta es basa 
en la caça terrestre, sobretot de 
rosegadors, tot i que també s alimenta 
d animals morts.   

La seva època de reproducció té lloc els 
mesos de març, abril i maig. Construeixen 
nius en arbres o cingles  i ponen de 2 a 4 
ous. La major part de la incubació la fa la 
femella mentre el mascle va a caçar per 
portar-li menjar.   

Quan les condicions no són òptimes, com a 
l hivern, aquestes aus usen les torres 
elèctriques per controlar les preses mentre 
que a l estiu usen el vol per localitzar-les.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008.  

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

Com que usen les torres elèctriques per a caçar quan 
les condicions no són bones per a planejar, poden 
morir electrocutats. També s han donat casos 
d atropellament.  
Els canvis en la densitat de les seves preses han 
provocat una disminució de l aligot comú i s han 
observat processos de bioacumulació de tòxics a causa 
dels pesticides usats en tasques agrícoles.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

A partir de l observació de la seva mida, ja 
que és més petit que l àliga, i d altres 
característiques durant el seu vol: per 
exemple, les potes queden darrere l ala, té 
el coll ample i el cap gros i els seus batecs 
d ala són sovint rígids i ràpids.  

 

Figura 4. a) Aligot comú a Escòcia. Font: Mark Medcalf. b) Silueta d un 
aligot volant. Font: Andreas Trepte.  c) Polls d aligot. Font: J. Dietrich. 

a) 

b) c) 
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Castellà: Ánade azulón  

Ànec collverd 
Anas platyrhynchos 

Lànec collverd és l ocell aquàtic més gran i 
comú dels ànecs europeus. El mascle és de 
color gris amb el cap verd fosc i el bec 
groguenc, en canvi, la femella presenta un 
color marronós amb taques i un bec de  
color marró amb els marges ataronjats.  
Tot i això, el mascle, durant l estiu, sofreix 
una muda i queda amb un plomatge 
semblant al de la femella.   

Lhàbitat en què trobem l ànec són zones 
aquàtiques com aiguamolls, estanys, rius, 
rieres i grans basses. Pot arribar a viure en 
zones urbanes com parcs amb petits llacs. 
Salimenta de plantes aquàtiques, granotes 
i insectes i per fer-ho introdueix la meitat 
del cos dins de l aigua.   

Lèpoca de reproducció té lloc entre març i 
juliol. Fan el niu entre les herbes dels 
marges aquàtics o en forats d arbres. La 
femella pon entre 7 i 18 ous.   

Són ocells que poden aixecar el vol des de 
l aigua i vola amb rapidesa.   

Lànec collverd es pot trobar en el nostre 
municipi al riu Tordera.  

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

Les principals agressions que pateix aquest animal és 
l excés de caça com a amenaça principal i la progressiva 
alteració dels aiguamolls on habita.  
Tot i això, la població d ànec collverd actualment té una 
tendència positiva de creixement.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

Durant l estiu el mascle és inconfusible 
gràcies a la coloració verdosa del seu cap i 
coll, el bec groc i el pit marró. La femella, en 
canvi, és més discreta i la identificarem 
perquè té una coloració marronosa sense 
marques destacables.   

 

Figura 5. a) Mascle d ànec collverd. Font: Derek Keats. b) Femella o jove 
d ànec collverd. Font: Lionel Allorge.  c) Pollets d ànec collverd al niu. 
Font: M. Buschmann. 

a)

 

b)

 

c)

 



 

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net 

 

141 

   
Castellà: Ánade friso 

Ànec griset 
Anas strepera 

Lànec griset rep aquest nom donat que el 
mascle presenta una coloració grisa 
uniforme,  mentre que les femelles són de 
color bru. Tenen el bec i les potes de color 
taronja.   

És una espècie exigent a l hora d escollir 
l hàbitat. Durant l època de cria el podrem 
trobar en zones humides someres, 
preferiblement d aigua dolça i durant 
l hivern visita llacunes, aiguamolls i 
estuaris. La seva dieta consisteix en fulles, 
tiges i arrels de plantes aquàtiques, per 
alimentar-se introdueix mig cos dins 
l aigua. Ocasionalment pot ingerir insectes 
aquàtics o grans de cereals.   

Lèpoca de reproducció s inicia a l abril i 
acaba el juliol. El niu consisteix en una 
petita depressió coberta de branques i 
fulles i entapissada amb plomes, que és 
construït per la femella. El situa prop de 
l aigua i ben amagat entre la vegetació. La 
posta consta de 6 a 15 ous.   

És una espècie migradora que ve al 
setembre i marxa al febrer, tot i que 
algunes parelles han aconseguit reproduir-
se al Delta del Llobregat i al Delta de 
l Ebre.   

Els mascles, després de reproduir-se 
canvien el seu plomatge a un de més 
discret. Aquest plomatge té l objectiu de 
fer-los passar desapercebuts perquè 
durant la muda no poden volar i són més 
vulnerables.  

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

La principal amenaça per l ànec griset és la pèrdua 
d hàbitat o la seva alteració, ja que les zones humides 
someres són sensibles a l eutrofització o contaminació.  
D altra banda, les molèsties ocasionades pels humans 
també suposen una amenaça.  

Estat de conservació a Catalunya: NT  

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

El tret que diferencia l ànec griset és el plomatge blanc 
que tenen a la part superior de les ales secundàries, 
visible quan volen. A part del color taronja del seu bec i 
potes.  

 

Figura 6. a) Mascle d ànec griset i b) Femella d ànec griset. Font: 
Andreas Trepte, , www.photo-natur.net.  c) Ou d ànec griset. Font: 
Roger Culos.a Wikimedia Commons.  

a) 

b)

 

c) 

http://www.photo-natur.net
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Castellà: Garza real  

Bernat pescaire 
Ardea cinerea 

El bernat pescaire és un ocell de mida gran 
que té un plomatge de color gris al cap i al 
dors i color blanc al ventre. Presenta 
algunes taques de color negre. Té el coll 
llarg i un bec de color groguenc i llarg.   

Viu en zones aquàtiques com els rius, els 
estanys i aiguamolls, tot i que el poden 
veure en basses dels parcs urbans. 
Salimenta de peixos, granotes, crancs, 
rèptils, rates, insectes, pollets d altres 
ocells i, fins i tot, d alguns vegetals. La 
tècnica més habitual de caça que utilitza 
consisteix a estar immòbil al costat de 
l aigua fins que passa alguna de les seves 
preses i amb un fulminant moviment de 
coll, la pinça amb el bec per després 
engolir-la.   

És un ocell migrador i només el podem 
veure durant la tardor i l hivern perquè al 
març emigra cap a l Europa central.   

Des del març fins al maig té lloc l època de 
reproducció. Fa el niu amb branques i 
trossos vegetals en arbres de ribera o 
entre canyissars dels aiguamolls. Cada 
femella pon 3 o 4 ous de color verd o blau 
pàl·lid.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Dins del Catàleg Nacional d Espècies 
Amenaçades s inclou en la categoria 
d interès especial .  

  

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

Les principals amenaces a les que s enfronta 
aquest ocell estan relacionades amb els nivells 
hídrics dels aiguamolls, la falta de llocs de 
nidificació i la potencial persecució per part dels 
pescadors.  

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR? 
És un ocell gran i camallarg, característiques que 
permeten la seva identificació juntament amb el color 
gris del seu plomatge i les taques negres que són 
presents al cap i ales.  
El vol, veurem és lent i majestuós amb les potes 
sobresurtin de forma marcada.  

 

Figura 7. a) Exemplar de bernat pescaire. Font: J. J. Harrison. b) 
Bernat pescaire en ple vol. Font: J.M.Garg i c) Bernat pescaire en 
repòs amb el coll encongit. Font: Gaetan Lee. 

a) 

b) c) 
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Castellà: Martín pescador común 

Blauet 
Alcedo atthis 

El blauet és un petit ocell de colors molt 
vius, pel dors presenta un plomatge blau 
verdós mentre que a la zona ventral és 
ataronjat. El seu bec és llarg, afilat i fosc i 
les seves potes vermelloses.   

És relativament poc exigent a l hora de 
triar un hàbitat, tot i que necessita una 
bona qualitat de les aigües i una vegetació 
de ribera més o menys densa. Per tant, el 
trobem en rius, torrents, aiguamolls, 
embassaments... Salimenta de peixos 
petits, insectes, amfibis, crustacis i larves 
aquàtiques.   

El niu se situa en una cambra situada al 
final d un túnel excavat pel mascle, en 
talussos sorrencs. Pot fer dues postes l any 
que consten de 6 a 7 ous cadascuna, que 
tenen lloc entre els mesos de març i juliol.   

És difícil veure l perquè s amaga entre la 
vegetació. Vola amb rapidesa i a poca 
alçada. Per caçar, acostuma a romandre 
quiet sobre una branca fins que veu una 
presa a l aigua, llavors es llança amb 
rapidesa submergint-se fins a agafar-la.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Dins del Catàleg Nacional d Espècies 
Amenaçades s inclou en la categoria 
d interès especial .  

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

La principal amenaça a què s enfronta és la pèrdua 
d hàbitat, tant per alimentar-se com per reproduir-
se. Això succeeix a causa de la contaminació, 
construcció d infraestructures, la canalització de 
rius, la creixent urbanització... D altra banda, la 
introducció d espècies al·lòctones ha generat una 
disminució de les preses del blauet.    

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR? 
Els colors vius del seu plomatge i la seva mida 
petita, juntament amb el llarg bec permeten 
identificar-lo. Altres trets identificadors són la 
taca blanca a la gola i als costats del coll. Per 
diferenciar mascles i femelles només cal fixar-se 
en la part inferior del bec, negre en el cas del 
mascle i taronja en la femella.  

 

Figura 8. a) Blauet femella. Font: SEO/BirdLife, b) Blauet femella 
menjant un capgròs. Font: Pierre Dalous i c) Ous de blauet. Font: Didier 
Descouens. 

a) 

b) c) 
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Castellà: Carricerín real                                               

Boscarla mostatxuda 
Acrocephalus melanopogon 

És un ocell de mida mitjana de color marró 
vermellós amb ratlles més fosques per 
sobre i per sota és gairebé blanc. La seva 
coroneta és molt fosca que contrasta amb 
la blanca cella i gola. El bec és fort i 
punxegut i la seva cua arrodonida.   

La boscarla mostatxuda està molt lligada 
als hàbitats humits de climes càlids i 
selecciona les àrees amb vegetació 
aquàtica vertical (com joncs i canyes) 
properes a superfícies d aigua lliures i 
relativament netes. Salimenta de petits 
invertebrats, principalment escarabats i 
caragols d aigua.  

Lèpoca de reproducció té lloc entre els 
mesos d abril i juliol. El niu el construeix la 
femella i consisteix en una copa de fulles i 
tiges de vegetació aquàtica, entapissada 
de plomes. Normalment, el situa entre la 
vegetació aquàtica a uns 30-60 cm sobre la 
superfície de l aigua. Cada posta consta de 
3 a 6 ous.   

El trobem en zones humides com el delta 
de la Tordera, el delta de l Ebre i els 
aiguamolls de l Empordà a Catalunya.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Dins del Catàleg Nacional d Espècies 
apareix com d interès especial .  

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

És una espècie en perill a Catalunya tenint present que 
la mida poblacional és molt reduïda i que el nombre 
d àrees de reproducció és baix.  
Les principals amenaces estan relacionades amb la 
destrucció o alteració de les zones humides on crien a 
causa de la sobreexplotació hídrica, pèrdua de qualitat 
de l aigua, un ús inadequat de la vegetació o bé, 
l ocupació derivada d infraestructures humanes.   

Estat de conservació a Catalunya: EN 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

L identificarem gràcies a la cella i gola 
blanques que contrasten amb la coroneta 
fosca. També ens ajudarà fixar-nos en el seu 
cap, que és allargat.  

 

Figura 9. a) Exemplar de boscarla mostatxuda. Font: Christopher 
Bernier, b) Boscarla mostatxuda en un canyissar. Font: SEO/BirdLife i c) 
Boscarla mostatxuda al niu. Font: Luis Pechuan. 

a)

 

b)

 

c)
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Castellà: Zampullín común                                                

Cabusset 
Tachybaptus ruficollis 

El cabusset presenta una coloració 
generalment fosca amb cos, cap i nuca 
negra mentre que el coll presenta una 
tonalitat castanya. A l hivern té les parts 
superiors de color bru fosc i les inferiors 
més blanquinoses.   

Podem trobar aquesta espècie en un ampli 
rang de zones humides, tant naturals com 
artificials amb la condició que existeixin 
plantes aquàtiques submergides. A l hivern 
també ocupa aigües costaneres 
suficientment protegides.  La seva 
alimentació es basa en diversos 
organismes de petita mida. Principalment 
insectes aquàtics, les seves larves, 
mol·luscs, amfibis...   

La reproducció s inicia al març i s acaba al 
juny. Nidifica als llacs, estanyols i rius amb 
vegetació abundant a les vores. Cada posta 
consta de 4 a 6 ous i poden realitzar dues 
postes per temporada. Els ous són 
incubats alternativament per la parella.    

El comportament d aquestes aus és molt 
característic i és el que els hi dóna nom, 
perquè es cabussen constantment per 
bussejar i duren entre 15 i 20 segons.    

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. . 
Dins del Catàleg Nacional d Espècies 
Amenaçades s inclou en la categoria 
d interès especial .  

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

La població de cabusset actualment té una tendència 
decreixent. La principal amenaça que pateixen és la 
pèrdua o degradació del seu hàbitat, sobretot com a 
conseqüència de la contaminació o l eutrofització. Tot i 
això, aquesta espècie té una gran capacitat per 
colonitzar nous hàbitats artificials o restaurats però això 
els pot suposar un problema sobretot a l hora de la cria.   

Estat de conservació a Catalunya: NT 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR? 
Podem identificar al cabusset perquè té un aspecte de 
poll d ànec, el seu plomatge és fosc excepte la taca que 
té al coll de color castany i, a més, veiem com té els 
costats del bec blanquinosos. Cal veure l de prop per 
veure alguna d aquestes característiques.  

 
a)

 

Figura 10. a) Exemplar de cabusset. Font: Andreas Trepte, 
www.photo-natur.net, b) Pollet de cabusset. Font: Kristov i c) Niu 
amb ous de cabusset. Font: Alpsdake.  

b)

 

c) 

http://www.photo-natur.net
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Castellà: Jilguero                                                 

Cadernera 
Carduelis carduelis 

La cadernera és una au amb uns colors que 
la fan fàcilment identificable. El cap és de 
color blanc i negre amb la cara vermella. 
Pel dors és de color marró, el pit és marró 
clar amb zones blanquinoses i les ales 
tenen franges grogues i negres.  

Podem trobar aquesta espècie en terres 
cultivades, horts i també en parcs urbans. 
Menja llavors, especialment de card i 
també s alimenta de petits fruits i alguns 
insectes.   

Lèpoca de reproducció de la cadernera 
s estén del març fins a l agost. Fa el niu en 
arbres amb herba i molsa, folrat de llana i 
borrissol. La femella pon de 4 a 6 ous.   

Durant molts anys, la cadernera va ser 
explotada capturant-se en viu per a 
concursos de cant, ja que té un cant variat 
i melodiós. Avui en dia, per a poder ser 
capturat en viu, la cria en captivitat, la 
possessió i exhibició pública  cal una 
autorització com dicta el Decret Legislatiu 
2/2008.  

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

En principi, la cadernera no presenta problemes de 
conservació perquè no té requeriments d hàbitats molt 
específics. Tot i això, a part de ser l au més perseguida i 
engabiada a causa del seu cant i coloració, pateix l ús 
abusiu de plaguicides i herbicides en els cultius.   

Estat de conservació a Catalunya: VU 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

Per identificar la cadernera només cal 
fixar-se en la seva cara vermella. També, 
la podem identificar si la veiem volant, ja 
que diferenciarem unes franges grogues i 
negres a les seves ales.    

Figura 11. a) Cadernera mascle. Font: J. J. Harrison, b) Cadernera mascle 
de perfil. Font: Charles Sharp i c) Cadernera volant on s observen les 
franges grogues i negres. Font: Ken Billington.  

a)

 

b) c) 
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Castellà: Chochín común                                                 

Cargolet 
Troglodytes troglodytes 

El cargolet és un ocellet de petita mida. Té 
un aspecte compacte, cap voluminós i cua 
curta. Posseeix un plomatge de marro-
vermellós amb tons més clars a les parts 
inferiors.   

El podem trobar vivint en zones arbustives 
i boscoses, jardins i prop d edificis aïllats. 
Salimenta d insectes, larves, aranyes i 
petites llavors.   

Lèpoca de reproducció té lloc durant els 
mesos d abril a juliol. Per la nidificació, el 
mascle fa diversos nius amb molsa, herbes 
i fulles en arbustos o en forats de parets 
amb forma de bola. De tots els nius, la 
femella n escull un i el recobreix de plomes 
sobre les quals pon de 5 a 7 ous.   

De caràcter inquiet, el cargolet quan 
s excita sol sacsejar i aixecar la seva cua 
formant un angle de 90 graus, abans de 
desaparèixer entre la densa vegetació.  
A l hivern acostumen a refugiar-se junts 
diversos cargolets per compartir l espai, 
acumular calor i resistir el fred.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Dins del Catàleg Nacional d Espècies 
Amenaçades s inclou en la categoria 
d interès especial .

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

Localment poden donar-se factors de risc 
relacionats amb tales i degradació d aiguamolls.    

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

El podem distingir pel seu aspecte compacte, el 
bec prim i la seva petita mida. Però el tret que 
ens permetrà saber que es tracta d un cargolet 
és la posició alçada de la cua de forma 
permanent.  

  

Figura 12. a) Cargolet. Font: Joe Frei, b) Exemplar de cargolet amb la cua 
alçada. Font: Alpsdake. b) Ous de cargolet.. Font: Didier Descouens.  

a)  

b) 

 

c)
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Castellà: Cigüeña blanca                                                   

Cigonya blanca 
Ciconia ciconia 

La cigonya és un ocell gran que presenta 
un plomatge de color blanc amb una franja 
negra a les ales. El seu bec és llarg, com 
també les potes, i ambdós presenten la 
mateixa coloració vermellosa.   

Els hàbitats més comuns on la podem 
trobar són les zones humides, aiguamolls i, 
també a les zones urbanes. És una espècie 
migradora que a l hivern migra a l Àfrica i 
retorna a la primavera. La seva alimentació 
és variada i consisteix en insectes, petits 
mamífers, cucs, crancs, granotes, 
sargantanes, serps petites i peixos. També 
són visitants dels abocadors.   

La seva època de reproducció dura de 
març a maig. La cigonya situa el seu niu 
dalt d edificis alts, en xemeneies, 
campanars i, també en arbres. Està fet 
amb branques, fang i altres materials 
diversos. Cada femella pon entre 3 i 5 ous. 
Cada any retornen al mateix niu per criar i 
hi col·loquen branques noves. Shan trobat 
nius de 2 m de diàmetre i que pesen 200-
400 kg.   

La podrem veure majoritàriament en 
l època de les migracions quan creua 
Catalunya. Es pot reconèixer perquè vola a 
molta alçada, amb el coll estirat i aletejant 
lentament. Quan està situada a terra, 
podem veure que camina lentament a la 
recerca d aliment i quan reposa s aguanta 
sobre una sola pota, com fan els flamencs.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Dins el Catàleg Nacional d Espècies 
Amenaçades es considera d interès 
especial .  

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

Actualment, les poblacions de cigonyes estan en augment 
i s han fet diverses reintroduccions. Malgrat els esforços, 
encara tenen algunes amenaces com: el xoc i 
l electrocució amb les torres elèctriques, la intoxicació per 
pesticides o malalties per ingestió de deixalles als 
abocadors. Una altra amenaça és la destrucció dels nius o 
bé, la pèrdua de llocs de nidificació a causa de la 
restauració d edificis.   

Estat de conservació a Catalunya: NT 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR? 
Gràcies a la seva grandària i les seves llargues potes, a més 
que veurem les ales blanques amb una franja negra.    

 

Figura 13. a) Cigonya volant on observem les ales blanques i negres i les 
potes sobresortint la cua. Font: Carlos Delgado. b) Parella de cigonyes al niu i 
c) Cigonya alimentant els pollets. Font: SEO/BirdLife.   

a) 

b) c) 
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Castellà: Paloma bravía                                                 

Colom roquer 
Columba livia 

Aquesta espècie és l ancestre silvestre del 
colom domèstic. Es tracta d un ocell de 
color gris amb dues bandes negres a les 
ales. El cap és gris fosc amb tonalitats 
verdoses i liloses al coll. La seva cua és 
fosca i les potes de color vermell.   

És una espècie molt coneguda a pobles i 
ciutats, ja que ocupa tota mena de 
construccions humanes, tant en medi urbà 
com a zones obertes. Basa la seva dieta en 
el consum de llavors de cereals, 
lleguminoses i herbàcies.    

Lèpoca de reproducció té lloc del març al 
juliol. La nidificació té lloc en cavitats a les 
façanes dels edificis, sobretot edificis vells i 
poc freqüentats. També pot fer el seu 
senzill niu en forats de les roques. Cada 
femella pon 2 ous.   

És molt difícil distingir entre les poblacions 
autènticament silvestres de les 
domèstiques.   

El colom simbolitza la pau, sobretot si és 
de color blanc i va amb una branca 
d olivera al bec. Aquest símbol barreja la 
tradició de l arca de Noè amb el color 
blanc de les banderes de rendició a la 
guerra.   

La variant domèstica ha estat entrenada, 
des de fa molt de temps perquè recorri 
llargues distàncies portant missatges o 
cartes i retorni al seu palomar. Per 
exemple, els grecs usaven  els coloms 
missatgers per transmetre el nom dels 
guanyadors dels Jocs Olímpics a les ciutats. 

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

La seva domesticació ha fet que en molts llocs es 
consideri una plaga, però els coloms silvestres es troben 
en declivi. Aquest fet succeeix tant pel deteriorament 
del seu hàbitat com per la hibridació amb coloms 
semidomèstics.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR? 
Les seves semblances amb el colom domèstic són tantes 
que no els podem distingir quan els veiem pel carrer. El 
colom és l au que tothom coneix, ja que n hi ha un gran 
nombre a les ciutats.  

  
a)

 

b)

 

c)

 

Figura 14. a) Exemplar de colom roquer. Font: J. M. Garg. b) Grup de 
coloms alimentant-se al carrer. Font: Alexander Gamauf i c) Ous de 
colom roquer al niu. Font: Mogor.   
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Castellà: Cormorán moñudo                                                 

Corb marí emplomallat 
Phalacrocorax aristotelis 

El corb marí emplomallat és una espècie 
que podem trobar al delta del riu Tordera i 
al port de Blanes. El seu plomatge és fosc, 
negre i amb brillantors verdes que 
s accentuen en èpoques d aparellament. 
Els joves poden distingir-se dels adults per 
lluir el ventre de color crema.   

És un ocell essencialment marí i costaner, 
no sol allunyar-se molt del litoral, on 
ocupa, quasi exclusivament, trams de 
costa rocosos. La seva alimentació està 
basada en peixos de mida petita, encara 
que també poden menjar crustacis.   

Es reprodueixen durant els mesos de març, 
abril i maig. Els seus nius sempre es troben 
a les mateixes zones, en penya-segats 
rocosos. Estan construïts amb branques, 
algues, herbes i plomes. Cada femella pon, 
normalment, 3 ous.   

És molt característic de l espècie posar-se 
dret amb les ales obertes sobre les roques 
per tal d assecar el seu plomatge, que és 
permeable.    

Antigament, aquesta espècie es caçava i 
se n recol·lectaven els ous.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Dins del Catàleg Nacional d Espècies 
Amenaçades s inclou en la categoria 
d interès especial . PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

En l actualitat l espècie ha experimentat un declivi a 
causa de la mort accidental en arts de pesca, el 
vessament d hidrocarburs, la sobrepesca dels peixos i 
les molèsties a les seves àrees de cria i d alimentació.   

Estat de conservació a Catalunya: VU 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR? 
Un tret característic per identificar-lo, a part del seu 
plomatge negre, són les plomes aixecades que tenen al 
cap, les quals només apareixen en època 
d aparellament.  També ens podem fixar en la comissura 
de color groc del bec i la seva punta corbada.  

 

Figura 15. a) Exemplar de corb marí emplomallat. Font: Andreas 
Trepte, www.photo-natur.net, b) Grup de corbs marins emplomallats 
en època d aparellament. Font: Henrik Thorbum i c) Corb marí 
emplomallat jove. Font: Julius Rückert.  

a)

 

b)

 

c)

 

http://www.photo-natur.net
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Castellà: Cormorán grande                                                 

Corb marí gros 
Phalacrocorax carbo 

Com el seu nom indica és un ocell gran 
amb el cos robust i el coll allargat. El seu 
plomatge és de color negre, exceptuant les 
galtes i la barbeta que són blanques i 
taronges. El seu bec és llarg i de color 
marró. Les potes són negres i posseeixen 
una membrana interdigital que uneixen els 
seus dits. Durant l època reproductora el 
seu plomatge es torna més clar i vistós. Per 
diferenciar un jove d un adult només cal 
fixar-se en el pit, ja que els més joves 
tenen un plomatge blanc.   

És comú trobar-lo habitant illes rocoses, 
estuaris i deltes. La seva dieta és piscívora. 
Per capturar les preses les persegueix 
nedant o bussejant, per ingerir-les a la 
superfície. Pot estar submergit uns 20-30 
segons.   

D abril a juny té lloc l època de 
reproducció. El niu el construeix amb 
algues, plomes, herbes i excrements i el 
situa en penya-segats o en arbres. Poden 
reutilitzar el niu any rere any. Cada posta 
consta de 3 o 4 ous.   

És habitual veure l amb les ales esteses per 
assecar-les al sol, ja que, com molts altres 
corbs marins, no són del tot 
impermeables. Aquesta característica els 
facilita la immersió.   

Dins el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas apareix com de interés 
especial .  

  

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL 
El corb marí gros es troba en expansió, però la seva 
principal amenaça és la caça furtiva, hi ha molts 
pescadors que consideren aquest ocell una gran 
competència. Aquesta creença va portar a aquesta au 
a gairebé l extinció en el passat. 
Les molèsties causades en les zones de cria durant el 
període de nidificació són una altra amenaça, ja que 
es podrien perdre aquestes postes.   

Estat de conservació de Catalunya: NE 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

És fàcilment identificable si ens fixem en les seves 
galtes i la barbeta, les quals són de color blanc i 
taronja. Volant, el podrem distingir perquè quan fa les 
grans migracions ho fa en grup i en forma de V .  

  

Figura 16. a) Corb marí assecant-se les ales. Font: CRAM, b) Corb marí 
gros fent un bany a la desembocadura del riu Tordera. Font: Xavier 
Romera i  c) Corb marí gros jove. Font: CRAM.  

a)

 

b)

 

c)
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Castellà: Chorlitejo patinegro                                                   

Corriol camanegre 
Charadrius alexandrinus 

El corriol camanegre és una de les espècies 
més rellevants que podem trobar al delta 
de la Tordera.  
Sidentifiquen per tenir el dors de color bru 
i grisenc, i la part inferior blanca. Els 
mascles presenten celles i el front de color 
blanc amb una banda frontal negre i unes 
taques, també negres, rere els ulls i als 
laterals del pit. A la nuca els apareix un 
color rogenc al plomatge. La femella no 
presenta la banda frontal negre ni el 
plomatge rogenc i les taques als ulls i 
laterals del cos són de color bru.   

És una espècie que habita en zones 
salobres i en platges sorrenques amb poca 
vegetació. La seva dieta en zones 
costaneres es basa en petits mol·luscs, 
crustacis i cucs de terra.   

Lèpoca de reproducció té lloc durant els 
mesos d abril a agost. El niu d aquestes aus 
és molt curiós, es tracta d un forat poc 
profund recobert amb fragments de 
closques, algues o còdols. Se situen a la 
sorra, prop de l aigua, però allunyats del 
límit de marea alta. Cada femella pon 3 
ous.   

Quan se sent amenaçada fuig corrents 
sense alçar el vol fins a l últim moment.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Dins del Catàleg Nacional d Espècies 
Amenaçades s inclou en la categoria 
d interès especial .    

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

La pèrdua d hàbitat i la destrucció de nius causada pels 
usos recreatius de les platges és una de les principals 
amenaces a què s enfronta l espècie. Així mateix, 
l eliminació de les zones de vegetació dunars també 
influeix en el declivi poblacional del corriol camanegre.  
A més, la depredació natural a què es veuen exposats els 
nius d aquesta espècie dificulta encara més el seu èxit 
reproductor.   

Estat de conservació a Catalunya: LC

 
Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR? 
El podrem identificar per les característiques del seu 
plomatge. 
Es pot reconèixer quan vola per una franja blanca i una 
cua curta i quadrada. 

Figura 17. a) Corriol camanegre femella a la desembocadura del riu 
Tordera. Font: Enric Badosa, b) Corriol camanegre mascle alçant el vol i c) 
Corriol camanegre mascle. Font: CRAM 

a)

 

b)

 

c)
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Castellà: Chorlitejo chico                                                   

Corriol petit 
Charadrius dubius 

El corriol petit presenta una màscara i 
pitrera negra. Les potes són de color groc 
o ocre. És una espècie que podem trobar 
al delta del Tordera.   

Prefereix viure en llocs protegits a prop de 
l aigua, com petites maresmes, vores de 
llacunes i de rius, graveres i, fins i tot, 
abocadors. Salimenta principalment 
d insectes i larves, tot i que també 
consumeix aranyes i altres invertebrats 
petits.   

Durant els mesos d abril a setembre té lloc 
l època de reproducció. Per a realitzar el 
niu escull platges de grava, recessos i 
bancs de sorra en rius i llacs. El niu 
consisteix en una depressió somera 
entapissada amb material vegetal i pedres 
petites, on la femella diposita 4 ous.   

Aquesta espècie, durant l època de 
reproducció, quan s apropa un depredador 
fingeix estar ferit perquè s allunyi.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Dins del Catàleg Nacional d Espècies 
Amenaçades s inclou en la categoria 
d interès especial .  

  

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

La seva principal amenaça és l alteració i eliminació 
del seu hàbitat. Les actuacions que l afecten més 
greument són la contaminació de rius, la construcció 
d embassaments, les obres d adequació de riberes... 
Tenint en compte també les molèsties causades per 
l home i la depredació natural.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

El podrem diferenciar del corriol camanegre 
perquè té una màscara i pitrera negra, a més del 
color de les seves potes. A més, es pot 
diferenciar d altres aus perquè avança pel fang 
corrent i no pas caminant ni fent saltets.   

Figura 18. a) Corriol petit a la vall del riu Tordera. Font: Arnau Tolrà, 
b) Exemplar de corriol petit. Font: SEO/BirdLife i c) Corriol petit a 
Malgrat de Mar. Font: Enric Badosa.  

a)

 

b)

 

c)
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Castellà: Cotorra argentina                                                 

Cotorreta de pit gris 
Myiopsitta monachus 

El seu color general és el verd brillant. Té 
el pit i la cara grisos, el bec gruixut i de 
color ataronjat i les plomes primàries d un 
color verd blavós fosc. Fa molt de xivarri i 
normalment se la sent molt més del que se 
la veu.   

Originàriament ocupa selves i boscos 
oberts subtropicals, però a les zones 
urbanes s ha adaptat a viure en parcs, 
jardins, avingudes arbrades i zones 
agrícoles. Menja fruits i altres vegetals.   

Lèpoca de reproducció s estén els mesos 
de març a agost. Instal·la els seus nius en 
galeries, preferentment, a les palmeres, 
pins, eucaliptus i plàtans. Cada posta 
consta de 5 a 8 ous.   

És una espècie típica d Amèrica del Sud 
que ha colonitzat altres països del 
continent americà i d Europa a través 
d exemplars escapats de la captivitat.   En 
els països d origen se l considera una plaga 
perquè pot arribar a causar grans danys als 
cultius.   

A Catalunya s està fent un seguiment per 
saber quina és la seva situació i observant 
per veure quina és la seva interacció amb 
les espècies autòctones.   

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

La cotorreta de pit gris no es troba subjecte a cap 
amenaça; la seva població està augmentant 
notablement.   

Estat de conservació a Catalunya: NE 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

És fàcilment identificable gràcies al seu 
plomatge verd i la seva aparença exòtica, ja 
que és una espècie molt diferent a les que 
estem acostumats a observar.  

Figura 19. a) Cotorreta de pit gris sobre gespa. Font: Marina Torres, b) 
Grup de cotorretes de pit gris buscant menjar. Font: Viví Potrero de los 
Funes (disponible al web: www.common.wikimedia.org) i c) Niu de 
cotorreta de pit gris. Font: Bren.  

a)

 

c)

 

b)

 

http://www.common.wikimedia.org
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Castellà: Colirrojo tizón                                                 

Cotxa fumada 
Phoenicurus ochruros 

La cotxa fumada és un ocell de mida petita 
molt caracteritzat per la seva cua de color 
vermell oxidat. Els mascles presenten 
coloracions més negres i grises mentre que 
les femelles i els joves presenten un to 
més bru.   

Migrador i hivernant comú, especialment a 
la terra baixa mediterrània. És una espècie 
típicament rupícola, li agrada els ambients 
secs i assolellats, amb vegetació escassa i 
abundants penyals. També és comú 
trobar-la en zones urbanes i pobles, on 
freqüenta teulades, tanques de pedra, 
pedreres, etc. Habitualment s alimenta 
d insectes i larves, però també pot menjar 
llavors i fruits.   

Lèpoca de reproducció té lloc durant els 
mesos d abril a juliol. El niu consisteix en 
una petita copa de branques i fulles, 
entapissat d herbes i molsa, situat en 
cavitats de penya-segats o murs. Cada 
posta consta de 2 a 8 ous.   

El seu vol recorda una mica al de les 
papallones, amb un batut ràpid d ales i un 
petit planeig.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Dins del Catàleg Nacional d Espècies 
Amenaçades s inclou en la categoria 
d interès especial .    

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

El seu estat de conservació actualment es pot qualificar 
de bo amb tendències poblacionals en augment. Tot i 
això, hi ha amenaces locals, com la destrucció de 
cavitats de nidificació en edificis i el trampeig il·legal.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

La principal característica que permet identificar la cotxa 
fumada és la seva cua de color vermell.  
També el podrem identificar si quan està aturat no deixa 
de moure la seva cua amunt i avall.  

Figura 20. a) Cotxa fumada mascle. Font: Yoki a Wikimedia Commons, 
b) Exemplar de cotxa fumada jove o femella i c) Niu amb ous de cotxa 
fumada. Font: David Pérez.  

a)

 

b)

 

c) 



 

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net 

 

156 

   
Castellà: Lavandera blanca                                                 

Cuereta blanca 
Motacilla alba 

Ocell estilitzat amb les potes i bec negres. 
El patró del cap resulta molt contrastat, 
amb la cara blanca envoltada de negre. Per 
diferenciar els adults dels joves només cal 
fixar-se en el cap, perquè aquests últims el 
tenen més grisós.   

Podem trobar la cuereta blanca en espais 
rurals, semiurbans i urbans, parcs, jardins, 
conreus, vores de camins i carreteres. És 
força present en els ambients humanitzats. 
Salimenta d insectes i aràcnids.   

Durant els mesos d abril a juny té lloc 
l època de reproducció d aquesta espècie. 
Fa el niu en escletxes de les roques i també 
en forats d edificis. El recobreix amb pèls, 
llana i plomes. Cada femella pon de 5 a 6 
ous.   

En algunes zones d Alemanya és 
considerada la patrona dels cervesers 
perquè es veien atretes per l aroma que 
desprenien les fàbriques durant la seva 
elaboració.    

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Dins del Catàleg Nacional d Espècies 
Amenaçades s inclou en la categoria 
d interès especial .    

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

No pateix problemes específics i les principals 
amenaces que rep són de tipus general, com la 
pèrdua d hàbitat per canvis en els usos del sòl, la 
urbanització i el gran abús de plaguicides, entre 
d altres.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

La cuereta és fàcilment identificable gràcies a la 
cua llarga i els tons blancs, negres i grisos. Però 
sobretot per la seva cara blanca envoltada de 
negre. És característic el seu vol ondulant i el 
balanceig continu de la cua.  

 

c)

 

a)

 

Figura 21. a) Exemplar adult de cuereta blanca. Font: Andreas Trepte, 
www.photo-natur.net, b) Cuereta blanca jove. Font: Mindaugas Urbonas i 
c) Ous de cuereta blanca al niu. Font: Arnstein Ronning.  

b)

 

http://www.photo-natur.net
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Castellà: Lavandera boyera                                                    

Cuereta groga 
Motacilla flava 

La cuereta groga presenta una coloració 
verdosa per sobre i per sota és groguenc. 
El cap és de color gris amb una franja 
blanquinosa sobre l ull i la gola també és 
blanca. La cua és llarga i marronosa amb 
els marges blancs. Lúnica diferència entre 
mascles i femelles és que aquesta última 
té els colors més apagats.   

Viu en zones humides properes a l aigua 
com aiguamolls, prats i marges de rius. La 
seva dieta es basa en mosques, larves, 
cucs i altres insectes. La tècnica per 
aconseguir aliment consisteix en un pica-
pica en el terra, sec o enfangat, amb 
algunes persecucions caminant i volant.   

Lèpoca de reproducció té lloc des de març 
fins a l agost. El niu d aquesta espècie se 
situa en un forat del terra amb herba seca i 
petites arrels. La femella pon de 5 a 6 ous 
de color gris amb taques groguenques.   

A la tardor emigra a l Àfrica on passa 
l hivern i retorna a la primavera.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Dins del Catàleg Nacional d Espècies 
Amenaçades s inclou en la categoria 
d interès especial .    

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

Aquesta espècia es troba exposada a problemes 
genèrics de pèrdua d hàbitat i de contaminació 
agrícola i aquàtica.   

Estat de conservació a Catalunya: VU 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

La principal observació que cal fer per identificar-
la és el plomatge groguenc de la zona ventral i la 
coloració verdosa de la zona dorsal. 

Figura 22. a) Cuereta groga mascle. Font: Frebeck, de Wikipedia, b) 
Cuereta groga femella. Font: Mark Szczepanek i c) Exemplar de cuereta 
groga. Font: SEO/BirdLife.  

b)

 

c)

 
a)
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Castellà: Lavandera cascadeña                                                    

Cuereta torrentera 
Motacilla cinerea 

La cuereta torrentera té un plomatge gris-
blavós pel damunt i groc per sota. La gola 
és de color blanc a l hivern i negra durant 
l estiu en els mascles. La seva cua és llarga 
i de color negre amb els marges blancs. La 
femella adulta i el mascle en període no 
reproductor només tenen de color groc la 
part immediatament superior a la cua, la 
resta de parts inferiors són d un groc més 
pàl·lid.  

Habita prop de rierols i basses poc 
profundes; també la podem trobar en 
terres de cultiu properes a l aigua. 
Salimenta de mosques, petits insectes i 
petits invertebrats aquàtics.   

Lèpoca de reproducció s allarga del març a 
l agost. El seu niu està format per molsa i 
herbes i se situa en forats de roques, murs 
de pedra i ponts, a prop de l aigua. Cada 
femella pon de 4 a 6 ous i pot fer dues 
postes a l any.   

La cuereta torrentera vola amb rapidesa 
parant-se sobre una roca o una branca 
movent la cua amunt i avall. Quan està a 
terra la podem veure perseguint els 
insectes que vol capturar.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Dins del Catàleg Nacional d Espècies 
Amenaçades s inclou en la categoria 
d interès especial .    

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

No és una espècie amenaçada i s adapta amb facilitat a 
aigües de baixa qualitat. Tot i això, les principals 
amenaces són la pèrdua d hàbitat per alteracions al curs 
de l aigua i per la contaminació fluvial.   

Estat de conservació a Catalunya: VU 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

És molt semblant a la cuereta groga però la podem 
diferenciar perquè al dors el seu plomatge és grisenc. A 
més, a l estiu, observem que té la gola de color negre, 
en el cas dels mascles.   

b)

 

c)

 

Figura 23. a) Exemplar mascle de cuereta torrentera i b) Cuereta 
torrentera mascle amb les cries. Font: SEO/BirdLife. c) Ous de cuereta 
torrentera. Font: Klaus  Rassinger.  

a)
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Castellà: Gavilán común                                                   

Esparver vulgar 
Accipiter nisus 

Presenta un plomatge grisenc o marronós 
al dors, amb el pit ratllat horitzontalment 
que, en el cas del mascle, presenta un to 
vermellós. La femella té una cella pàl·lida.   

Viu en zones forestals i en boscos amb 
clarianes on caçar. Salimenta bàsicament 
d altres aus de diferents mides, des de 
mosquiters fins a coloms. Ocasionalment 
s alimenten de rosegadors, llangardaixos i 
insectes. Donat que la femella és més gran 
que el mascle, podem observar com el 
mascle caça els ocells més petits i la 
femella els més grossos.  

Lèpoca de reproducció té lloc des del maig 
fins a l agost. El niu d aquesta espècie és 
poc elaborat i consisteix en branques i 
tiges ubicades als arbres. Cada posta 
consta de 3 a 7 ous.    

És un rapinyaire molt àgil que sorprèn les 
seves preses més petites. Està preparat 
per caçar aus en ple vol. Hi ha estudis que 
demostren que a les zones on habita 
l esparver, els ocellets estan més prims: 
necessiten estar àgils per fugir amb més 
rapidesa.   

És molt silenciós durant l hivern i quasi que 
només el podrem sentir durant l època 
reproductora.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Dins el Catàleg Nacional d Espècies 
Amenaçades es considera d interès 
especial .   

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL 
La població d esparver va disminuir dràsticament a la 
segona meitat del segle XX coincidint amb la introducció 
dels insecticides organoclorats. Posteriorment, amb la 
prohibició d aquesta substància química les poblacions 
s han anat recuperant.  
Avui en dia no hi ha factors de risc importants però, 
l espècie pateix diferents amenaces com la caça il·legal, 
xocs contra cables o altres estructures i, localment, 
l escassa presència de preses.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR? 
Es pot identificar per la seva silueta, té la cua força llarga i 
les ales proporcionalment curtes i arrodonides. Si el veiem 
de prop cal fixar-se en el seu plomatge.  

Figura 24. a) Esparver vulgar mascle. Font: Peter Harris. b) Esparver 
vulgar femella amb els polls al niu. Font: SEO/BirdLife i c) Ous d esparver 
vulgar. Font: Didier Discouens.  

a) 

b)

 

c) 
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Castellà: Garcilla bueyera                                                 

Esplugabous 
Bubulcus ibis 

Es tracta d un ocell camallarg amb un 
plomatge de color blanc que pot presentar 
algunes taques vermelloses i ocres. És una 
espècie que es podia trobar en àrees 
tropicals i subtropicals de l Àfrica però a 
finals del segle passat va iniciar un procés 
colonitzador que encara persisteix. En 
l actualitat ja la podem trobar a Europa, 
Nord Amèrica, Àfrica i Oceania.   

Podem trobar l esplugabous prop de rius, 
basses i pantans on segueix els ramats de 
bous, cavalls i altres animals domèstics. 
També se l veu darrere dels tractors que 
llauren i deixen al descobert petits animals 
que estaven sota terra. La seva dieta és 
molt variada: insectes, peixos, granotes, 
invertebrats aquàtics i terrestres, 
sargantanes, serps i petits micromamífers, 
com ratolins.    

La reproducció té lloc els mesos de maig i 
juny. Fa els nius dalt dels arbres o entre els 
matolls propers a l aigua. Cada femella pon 
entre 3 i 5 ous i els pollets són capaços de 
marxar del niu al cap de només 6 
setmanes.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Dins del Catàleg Nacional d Espècies 
Amenaçades s inclou en la categoria 
d interès especial .  

  

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

Les amenaces més importants que pateix aquesta 
espècie és la destrucció de colònies per causes 
humanes i el tancament o els canvis de gestió dels 
abocaments de residus sòlids urbans, ja que algunes 
poblacions en són dependents.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR? 
La principal característica és el seu plomatge 
blanc i el seu bec de color taronja. És una 
espècie que mai veurem sola, ja que viu en 
colònies i es desplacen juntes buscant menjar. A 
diferència del martinet, l esplugabous és més 
compacte, el bec més curt i gruixut i el plec del 
coll menys marcat.   

b) c) 

Figura 25. a) Exemplars d esplugabous. Font: Minozig a Wikimedia 
Commons, b) Exemplar d esplugabous. Font: Dûran Cîrano i c) Grup 
d esplugabous al damunt d un arbre. Font: Zeynel Cebeci.  

a)
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Castellà: Estornino negro                                                 

Estornell negre 
Sturnus unicolor 

Es tracta d una espècie que presenta un 
plomatge totalment negre. En el cas del 
mascle és molt lluent, la femella menys 
brillant i els joves amb una coloració negra 
marronosa. El seu bec és de color groc i té 
les potes rosades.   

Ocupa una grandíssima varietat 
d ambients però mostra una gran 
preferència per entorns humanitzats. 
Durant el dia se n va als camps cultivats a 
buscar-hi menjar. Salimenta d insectes, 
cucs, aranyes, llavors i fruites.   

Lèpoca de cria és a la primavera-estiu, des 
de l abril fins al juliol. El niu el situa sota les 
teules o bé, aprofita forats de parets. En 
medis naturals situa el niu en cavitats 
d arbres o en vessants rocoses. Cada 
femella pon entre 4 i 5 ous blavosos, 
podent fer una o dues postes cada any.   

Es tracta d un ocell molt gregari que 
s agrupa en estols molt nombrosos. 
Camina de pressa fent saltets. És molt fàcil 
veure l a les antenes de les teulades o bé, 
als cables elèctrics.   

A diferència de l estornell vulgar, aquesta 
espècie és sedentària al territori català i, 
per tant, el podem veure durant tot l any.  

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

No es coneixen amenaces específiques per aquesta 
espècie, malgrat la possible hibridació amb 
l estornell vulgar.  
Es tracta d una au àmpliament distribuïda i que es 
troba en expansió les últimes dècades. A més, en 
algunes regions és considerada una plaga i ha estat 
objecte de campanyes de control.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

Es pot diferenciar de l estornell vulgar perquè 
presenta un mantell completament negre 
irisat.   

Figura 26. a) Exemplar d estornell negre. Font: Ricardo Rodríguez. b) 
Estornell jove amb el plomatge marró. Font: SEO/BirdLife i c) Ous 
d estornell negre. Font: Didier Descouens.  

b)

 

c)

 
a) 
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Castellà: Estornino pinto                                                 

Estornell vulgar 
Sturnus vulgaris 

El mascle és de color negre amb tons 
verdosos foscos i purpuris; amb punts 
blanquinosos a la punta de les plomes. En 
canvi, la femella té més taques que el 
mascle i menys brillantor. El bec és 
punxegut, groc a l estiu i fosc a l hivern. 
Tenen la cua curta.   

Lhàbitat on el podem trobar és variat. Viu 
tant en àrees urbanes com rurals, a camps 
de conreu i prats. Originàriament ocupava 
zones boscoses. La seva dieta és omnívora. 
Durant la primavera i l estiu, època de cria, 
domina la component animal 
(invertebrats), mentre que a la tardor i 
l hivern, és un ocell més vegetarià.  

Lèpoca de cria dels estornells té lloc de 
març a juny. Nidifica en cavitats d arbres, 
murs o talussos, cobert d herbes i plomes. 
Cada femella pon de forma anual, de 3 a 8 
ous. Quan els pollets ja són capaços de 
volar (al cap de 21 dies) aquests s agrupen 
en bàndols amb individus de la mateixa 
edat.   

Aquests exemplars són imitadors experts 
del cant i reclam d altres ocells. A més, els 
grans bàndols solen coordinar-se en vol de 
manera que dibuixen formes en l aire igual 
que els bancs de peixos.  

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

Ha colonitzat recentment la Península Ibèrica i no es 
troba amenaçada de forma específica però s han 
identificat les amenaces derivades de la 
intensificació agrícola i la hibridació amb l estornell 
negre.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

 

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

Identificarem l estornell a partir del seu 
plomatge, colors irisats (verd porpra) i les 
taques blanquinoses.  També ens ajudarà a 
identificar-lo el fet que trobem altres 
exemplars a la seva vora, ja que mai es troben 
sols.  

b)

 

c)

 

Figura 27. a) Estornell vulgar mascle, on s

 

s observen els punts 
blanquinosos a la punta de les plomes. Font: Pierre Selim, b) Estornell 
vulgar jove. Font: Toni Hisgett i c) Estol d estornells vulgars a les 
branques d un arbre. Font: Vera Buhl.  

a)
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Castellà: Vencejo común                                                

Falciot negre 
Apus apus 

Aquest ocell té una silueta en forma de 
ballesta, cua curta i ales estretes i llargues. 
Posseeix bec curt, pla i amb la boca molt 
ampla; potes emplomallades i molt curtes.  
Té una coloració uniforme de to marró 
fosc, quasi negre, excepte en la gola, que 
és blanca.   

És un ocell migrador que se n va a finals 
d estiu cap a l Àfrica i retorna a principis de 
primavera.   

El podem trobar  freqüentment a les 
ciutats i zones de conreus. Salimenta de 
petits insectes que captura en ple vol. Com 
que és un insectívor contribueix al control 
de les poblacions d insectes.   

És un ocell que es passa tota la vida volant, 
fins i tot per dormir, i només baixa a terra 
en el moment de la reproducció, que té 
lloc els mesos d abril i maig. És molt 
dependent de les edificacions humanes 
per a la seva reproducció. Pels nius empra 
les cavitats dels edificis  i, a vegades, forats 
en arbres i masos abandonats.  En cada 
posta, la femella pon 2 o 3 ous.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Dins del Catàleg Nacional d Espècies 
Amenaçades s inclou en la categoria 
d interès especial .    

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

És una espècie no amenaçada però els possibles 
problemes per aquesta espècie és la pèrdua de llocs 
de nidificació a causa de reformes als edificis antics, la 
poca aptitud per nidificar de les noves construccions, 
la contaminació atmosfèrica urbana i l ús de pesticides 
en medis rurals i urbans.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR? 
Un truc per identificar-lo és que quan vola es 
veu tot negre, no es poden distingir els colors i 
s observa una forma de bumerang.  
Per poder diferenciar-lo de les orenetes cal 
fixar-se en el vol; aquestes últimes mouen 
més les ales i és més mogut mentre que el 
falciot sovint planeja.  

Figura 28. a) Exemplar de falciot negre. Font: Jürgen Howaldt. b) Silueta 
del falciot negre mentre vola. Font: Pau Arigas i c) Detall del cap del falciot 
negre, on es pot observar la gola blanca. Font: Klaus Roggel.  

a) 

b)

 

c)
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Castellà: Serín verdecillo                                                  

Gafarró 
Serinus serinus 

Es tracta, segons els resultats del 
programa SACRE realitzat l any 2005, de 
l espècie més àmpliament distribuïda i 
abundant a Espanya.   

El mascle és de color groguenc amb ratlles 
marronoses i per sota té el pit groc i la 
panxa marró clar amb ratlles marró fosc. 
La femella, en canvi, és menys groguenca i 
més ratllada. Tenen el bec gris, curt i 
gruixut. La cua és curta i acaba en forma 
de forquilla. Tenen les potes marronoses.    

Podem trobar el gafarró en boscos 
mediterranis, camps, conreus i 
plantacions. Molt a prop de l home, es 
troba en pobles i ambients rurals, parcs i 
jardins. La seva dieta consta de llavors i 
brots tendres.   

Entre els mesos de març i maig té lloc la 
reproducció. Fa el niu amb herba seca, 
molsa, líquens i teranyines dalt dels arbres 
o arbustos; el folra amb plomes, llana i 
pèls. Cada femella pon 3-4 ous i els pollets 
comencen a volar al cap d uns 15 dies.   

És un ocell que camina fent salts, com el 
pardal. Durant l època d aparellament vola 
girant i planejant de manera ostentosa.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008.   

  

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL   

Aparentment és una espècie no amenaçada a causa 
de la seva abundància i capacitat d adaptar-se a 
paisatges humanitzats. Tot i això, està patint l ús 
abusiu de plaguicides i herbicides als cultius. A més, és 
víctima de la caça per ser engabiats.   

Estat de conservació a Catalunya: NT

 
Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

Algunes característiques útils per identificar-lo 
és el cap proporcionalment gran a la seva 
mida reduïda i bec petit. Les parts superiors i 
inferiors amb ratlles i els costats del coll i el pit 
de color groc.  

Figura 29. a) Gafarró mascle fotografiat a Madrid. Font: Luis Garcia. b) 
Gafarró femella en una branca. Font: Juan Emilio i c) Niu amb ous de 
gafarró. Font: disponible a otrasavesdelparaiso.files.wordpress.com.  

a)

 

b)

 

c)
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Castellà: Arrendajo eurasiático                                                  

Gaig 
Garrulus glandarius 

El gaig, familiar dels còrvids,  és 
característic per tenir un plomatge rosat i 
marronós, amb les ales amb ratlles blaves i 
negres i la cua negra. El seu bec és curt, 
gruixut i negre i els ulls són blaus.   

Lhàbitat més comú on el podem trobar és 
en boscos espessos i en zones amb 
abundància d arbres. Dins el municipi el 
podrem veure visitant parcs propers a 
boscos. La seva dieta és omnívora i 
s adapta a les disponibilitats que li ofereix 
l hàbitat en cada moment. És insectívor 
durant la primavera i estiu i menja 
diferents fruits durant l hivern, com les 
glans, les quals desa en cavitats dels arbres 
per disposar-ne en les èpoques 
desfavorables.   

Lèpoca de reproducció té lloc els mesos 
d abril, maig i juny. El niu està fet amb 
branquetes i situat a dalt dels arbres. 
Ambdós progenitors col·laboren en la seva 
construcció. La femella pon de 3 a 6 ous.   

És un ocell que costa veure perquè 
s amaga ràpidament.  

  

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

Gràcies a la seva gran adaptabilitat i la seva dieta 
omnívora no presenten problemes de conservació. 
Tot i això, localment l espècie es pot veure afectada 
per episodis de desforestació o incendis forestals.  

Estatus de conservació a Catalunya: LC  

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

Es pot identificar sense problemes gràcies a la 
seva peculiar coloració. A més, la forma del seu 
cos recorda a la garsa (Pica pica).  
Cal fixar-se també en el seu vol, que és lent com 
si li costés moure les ales, i camina fent saltets.   

Figura 30. a) Gaig. Font: SEO/BirdLife. b) Gaig mascle i femella al niu. 
Font: SEO/BirdLife i c) Ous de gaig. Font: Didier Descouens.  

a)

 

b)

 

c)
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Castellà: Urraca                                                  

Garsa 
Pica pica 

És un ocell de plomatge blanc i negre, amb 
una llarga cua. Les plomes de les ales i la 
cua agafen tonalitats blavoses i verdoses 
metal·litzades. El seu bec és fosc, igual que 
les potes.   

La garsa ocupa gairebé qualsevol hàbitat, 
llevat dels boscos densos i espais pel 
damunt dels 1500 metres sobre el nivell 
del mar. La podem veure en parcs urbans, 
jardins urbans i viu perfectament en espais 
humanitzats. La seva dieta és molt variada 
i hi inclou des de petits ocells i mamífers 
fins a baies, fruites i carronya.   

El mascle i la femella estan junts tota la 
seva vida. Fa el niu amb fang i branquetes 
a la part superior dels arbres. Cada femella 
pon de 5 a 6 ous. La reproducció té lloc 
durant març i abril.   

Una de les curiositats d aquest ocell és que 
des de fa temps ha tingut la fama de 
guardar objectes brillants en els seus nius, 
però estudis recents neguen aquesta 
cleptomania.  
Té el costum de volar en parelles i a més, 
són capaces d imitar el cant d altres ocells.  
És considerada un dels animals més 
intel·ligents perquè hi ha qui diu que és 
capaç de reconèixer-se en un mirall.  

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

En el passat la garsa va ser perseguida perquè 
l acusaven d actuar de forma negativa sobre altres 
espècies i sobre cultius. En l actualitat, encara es 
donen casos de destrucció de nius, morts per trets i 
enverinament il·legal per controlar el seu número.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

La garsa és un ocell molt comú a la ciutat, el 
podem trobar a tot arreu i es deixa veure amb 
facilitat. A part del color del seu plomatge i la 
llarga cua, es pot identificar pel seu sorollós 
crit chac-chac-chac .  

Figura 31. a) Exemplar de garsa. Font: Andreas Eichler, b) Garsa amb 
les ales obertes, on s observen el color blanc i negre de les seves ales. 
Font: Luis Garcia i c) Petjades de garsa sobre gel. Font: Annelo Selo.  

a)

 

b)

 

c)
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Castellà: Gaviota patiamarilla                                                  

Gavià argentat 
Larus michahellis 

El gavià argentat és un ocell amb plomatge 
de color blanc excepte el dors i les ales que 
són de color gris. La punta de les ales és de 
color negre amb marques blanques. Les 
seves potes són grogues i el bec d un color 
groc més llampant.  
Els joves d aquesta espècie tenen un 
plomatge diferent, presenten una 
coloració marró fosc amb taques de 
diferents tonalitats segons l edat.   

És una espècie gregària que s ha adaptat 
als hàbitats humans i es troba a grans 
ciutats, costes i ports marítims. També el 
podem trobar a rius, estanys, deltes i 
sovint visita els abocadors de deixalles. Té 
una dieta omnívora, ja que s alimenta de 
peixos, ous, altres ocells, carronya i 
deixalles.   

Lèpoca de reproducció comprèn els mesos 
de març i abril. El niu del gavià argentat 
consisteix en una petita depressió del 
terreny coberta d algues, herbes i restes 
vegetals. A més, també es poden trobar en 
cingles o dalt d edificis. Cada femella pon 
de 2 a 3 ous. Els polls demanen aliment 
picotejant la marca vermella que tenen els 
progenitors al bec.  

Vola amb agilitat, aprofitant els corrents 
de vent per enlairar-se o baixar amb 
rapidesa. Allà on forma colònies és molt 
difícil que prosperin altres aus, a causa de 
la seva afició pels ous i els polls.  

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

Les amenaces pel gavià argentat són quasi inexistents 
llevat d algunes colònies a les quals pot afectar el 
tancament de salines o abocadors, així com la regulació 
de la pesca d arrossegament.  
Contràriament, donat a l elevat èxit reproductor 
d aquesta espècie i els efectes negatius que generen les 
colònies urbanes s han posat en marxa diferents plans 
per reduir la seva població.    

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR? 
És fàcilment identificable gràcies a la seva 
mida gran, al plomatge i al color groc de les 
seves potes i el bec, també groc, que conté 
un punt vermell a la punta. 

Figura 32. a) Gavià argentat adult on s observa el punt vermell al bec 
groc. Font: Xavier Romera, b) Gavià argentat jove. Font: Luis M. Bugallo i 
c) Gavià argentat en ple vol.  Font: Joaquim Alves.  

a)

 

b)

 

c)
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Castellà: Gaviota cabecinegra                                                   

Gavina capnegra 
Larus melanocephalus 

És una gavina migradora de petita mida, 
que es caracteritza per tenir el cap de 
color negre a l època reproductora.  
El plomatge varia en funció de l edat de 
l individu, els més joves tenen un color gris 
marronós i els adults són blancs a la zona 
ventral i grisos a la dorsal.   

Durant l època reproductora (abril-juny), la 
gavina capnegre es troba en 
desembocadures de rius, zones amb 
cultius herbacis, basses, llacunes salobres, 
horts, etc. i durant l hivern la podem 
observar a les zones del litoral com 
platges. La seva alimentació també varia 
en funció de l època de l any; durant la 
reproducció s alimenta d insectes 
terrestres i aquàtics mentre que a l hivern 
consumeix peixos marins, mol·luscs, així 
mateix busca aliment en els abocadors.   

Construeix el seu niu en zones 
desproveïdes de vegetació com estuaris, 
maresmes, deltes, etc. i es tracta d una 
estructura formada per herba i plomes. 
Cada femella pon tres ous.   

És una espècie originària de la regió nord-
occidental del Mar Negre, que a partir de 
1950 va començar a colonitzar l Europa 
Central i Occidental.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Dins del Catàleg Nacional d Espècies 
Amenaçades s inclou en la categoria 
d interès especial . 

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

Lúnica amenaça que pateix la gavina capnegre és la 
pèrdua d hàbitat de nidificació a causa dels cicles de 
sequera o sobreexplotació d aigua que afecten el nivell 
hídric dels aiguamolls.   

Estat de conservació a Catalunya: EN 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR? 
Inicialment cal fixar-se en les seves potes taronges. Si és 
estiu, veurem que llueix una mena de caputxa negra al 
cap que li arriba fins al clatell. En canvi, si és hivern, 
veurem que té el cap blanc amb  diferents taques 
darrere l ull i a la nuca.  

a)

 

b)

 

c) 

Figura 33. a) Gavina capnegre adulta a la platja de Blanes. Font: Quique 
Carballal, b) Gavina capnegre de segon hivern a Blanes. Font: Quique 
Carballal i c) Gavina capnegre adulta durant l època reproductora. Font: 
Zden k Tunka. 
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Castellà: Gaviota vulgar                                                   

Gavina vulgar 
Chroicocephalus ridibundus 

És una gavina de color blanc, però les 
ales són grises i tenen la punta negra. 
Durant l estiu, època reproductora, el 
plomatge del cap és de color xocolata; 
a l hivern, en canvi, el cap és de color 
blanc i només té un punt negre darrere 
l ull. El plomatge varia amb l edat; així 
els juvenils tenen una coloració bruna 
al dors.  
El bec i les potes són d un intens color 
vermell.   

Viu en zones aquàtiques com els rius, 
els estanys i els aiguamolls. També pot 
viure a prop de poblacions costaneres i 
s ha adaptat a viure en zones de 
l interior. Es tracta d una au omnívora i 
oportunista. Al mar, s alimenta de 
peixets, així com d altres animals de 
mida petita. A l interior, en canvi, 
s alimenta de cucs i larves d insectes i a 
les ciutats s ha adaptat a alimentar-se 
de deixalles orgàniques.   

Lèpoca reproductora s allarga tot 
l estiu. Fa el niu en salines, llacunes i 
aiguamolls i consisteix en una 
muntanya voluminosa de vegetació 
seca. La femella pon 2 o 3 ous.   

És una espècie molt sorollosa que té un 
variat registre de crides i, a més, van 
en petits grups entre 10 i 20 
exemplars.  

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL   

Antigament, la gavina es caçava i se n recollien els ous 
però aquesta amenaça en l actualitat ja no existeix.   

Shan vist variacions poblacionals que podrien estar 
relacionades amb els cicles de sequera en les zones de 
nidificació. Com que aconsegueix aliments dels 
abocadors, un canvi en la gestió dels residus urbans 
podrien fer disminuir la quantitat d aliment.   

Estat de conservació a Catalunya: NT 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

Per diferenciar-la de la gavina capnegre, cal 
fixar-se en el fet que, durant l estiu té un 
plomatge fosc al cap, excepte la nuca que és 
de color blanc. Durant l hivern, pel punt 
negre que té darrere l ull.    

a)

 

b)

 

c)

 

Figura 34. a) Gavina vulgar mudant a plomatge d estiu a la platja de 
Blanes. Font: Quique Carballal, b) Gavina vulgar amb plomatge d hivern. 
Font: Roland Z.H i c) Gavina vulgar jove. Font: Ken Billington.  
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Castellà: Herrerillo común                                                    

Mallerenga blava 
Cyanistes caeruleus 

Aquest petit ocell té les ales, la cua i la part 
superior del cap de color blavós. Les galtes 
són de color blanc en els adults i grogues 
en els juvenils. El dors és verdós i el pit 
groc.   

És una espècie que viu a les rouredes, 
boscos de ribera i arbredes de planifolis i, 
menys sovint, als parcs i jardins de les 
ciutats. La seva dieta és principalment 
insectívora, però també picoteja llavors i la 
polpa de fruits carnosos. Les cries mengen 
erugues.   

La reproducció dura els mesos d abril i 
maig. La mallerenga blava fa el niu amb 
molsa, folrada de pèls i plomes i els situa 
en forats d arbres. També és una espècie 
colonitzadora de les caixes niu penjades en 
zones públiques o privades i de les 
menjadores. Cada femella pon entre 7 i 16 
ous.   

Li agrada penjar-se de les branques dels 
arbres fent postures acrobàtiques i el seu 
vol és ondulat i ràpid.   

És famós el cas d Anglaterra on aquest 
ocell va descobrir que podia perforar les 
ampolles de llet que deixaven a les portes 
de les cases.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Dins del Catàleg Nacional d Espècies 
Amenaçades s inclou en la categoria 
d interès especial .   

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

Les principals amenaces que rep aquesta espècie d au és 
la pèrdua de boscos, l ús d insecticides contra les plagues 
forestals i l escassetat de forats per criar.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR? 
Observant el seu plomatge blavós, amb el capirot blau i el 
pit de color groguenc amb una ratlla central al ventre poc 
marcada de color negre. Una altra característica que pot 
ajudar és el seu aspecte compacte i arrodonit.   

a)

 

b)

 

c)

 

Figura 35. a) Mallerenga blava adulta. Font: Francis Franklin, b) Mallerenga 
blava jove en un forat. Font: T. Voekler i c) Ous de mallerenga blava al niu. 
Font: Landarozan.  
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Castellà: Carbonero común                                                    

Mallerenga carbonera 
Parus major 

Aquesta mallerenga té el cap i el coll de 
color negre blavós amb les galtes 
blanques. El dors és gris verdós i per sota 
és groguenc amb una ampla franja negra, 
més ampla i llarga en el mascle que en la 
femella. Les ales són fosques amb els 
marges blaus i amb una franja blanca. El 
bec és totalment negre i les potes de color 
gris blavós.   

La podem trobar en boscos mixtos, cultius 
de fruiters, horts i jardins. Salimenta 
principalment d insectes, però a l hivern 
canvia la dieta i aquesta consta de llavors, 
brots tendres i fruits. És fàcil atreure l a 
menjadores amb cacauets, mantega o 
altres aliments greixosos a l hivern.   

Època reproductora durant abril i maig. 
Nidifica en cavitats, tant d arbres, murs, 
tubs de desaigües, caixes niu, etcètera. 
Cada femella pon entre 8 i 12 ous i pot fer 
1 o 2 postes per any.   

Igual que la mallerenga blava, li agrada 
penjar-se de les branques dels arbres fent 
postures acrobàtiques i vola de manera 
ondulada. 
Té una gran varietat de reclams i aquests 
delaten la seva presència al bosc.  
És un depredador de l eruga de la 
processionària del pi.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Dins del Catàleg Nacional d Espècies 
Amenaçades s inclou en la categoria 
d interès especial .   

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

Lamenaça més important és l ús de nius artificials no 
convenientment col·locats que facilita la pèrdua d ous i 
polls com a conseqüència de la depredació.     

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

Principalment gràcies al seu cap negre i les galtes 
blanques. A més, veurem el seu pit groguenc amb una 
característica franja central negra.  

a) 

b)

 

c)

 

Figura 36. a) Mallerenga carbonera. Font: Francis Franklin, b) 
Mallerenga carbonera mascle. Font: Kev Chapman i c) Ous de 
mallerenga carbonera al niu.  Font: Oh Whe a Wikimedia Commons.  



 

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net 

 

172 

   
Castellà: Mito                             

v                         

Mallerenga cuallarga 
Aegithalos caudatus 

És un ocell petit amb el cos arrodonit, de 
color negre, marró i rosat per sobre i 
blanquinós i amb tons rosats per sota. 
Com el seu nom indica, es caracteritza per 
tenir la cua molt llarga. El seu bec és petit, 
gruixut i negre i les seves potes són de 
color marró fosc.   

La mallerenga cuallarga viu en zones 
boscoses i arbustives i en camps d arbres 
fruiters. La seva dieta està formada per 
insectes, aranyes, pugons i llavors.   

Lèpoca reproductora comprèn els mesos 
entre març i juny. El niu té forma de globus 
amb un forat petit com a entrada que 
construeixen al llarg de dues o tres 
setmanes. Està fet amb molsa i líquens, 
folrat amb plomes i situat en matolls o 
arbres. Cada femella pon entre 8 i 12 ous.   

És molt comú trobar-lo penjant sobre les 
branques dels arbres fent postures 
acrobàtiques. Rarament baixa a terra, 
sempre està volant amb rapidesa d arbre a 
arbre i balancejant la cua.   

No migra i el podem veure durant tot l any 
a Catalunya.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Dins del Catàleg Nacional d Espècies 
Amenaçades s inclou en la categoria 
d interès especial .   

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL   

Com habiten en zones forestals, la seva principal 
amenaça és la desforestació. També està afectat per les 
simplificacions de les masses forestals, per l establiment 
de plantacions de pi, eucaliptus, etc.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

 

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

Veurem un ocell petit i arrodonit, de tonalitats 
marronoses i negres. A més, té una cua molt llarga en 
comparació amb la seva mida que és de color blanc i 
negre.  

 
a)

 

b) c) 

Figura 37. a) Mallerenga cuallarga. Font: SEO/BirdLife, b) Mallerenga 
cuallarga. Font: Ramon Prat Espelt i c) Mallerenga cuallarga fen 
acrobàcies.  Font: Jordi Comellas Novell.  
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Castellà: Garceta común                                                         

Martinet blanc 
Egretta garzetta 

Com el seu nom indica es tracta d un 
martinet amb un plomatge blanc, amb 
llargues potes negres i dits grocs. El seu 
bec és llarg i negre. És característic que 
només durant l època reproductora 
l individu exhibeix un parell de plomes 
allargades al clatell.   

Habita les zones humides del litoral i a la 
vora dels grans rius, amb vegetació poc 
densa i alta. Salimenta de peixos petits, 
amfibis i invertebrats aquàtics. El seu 
comportament per a trobar les presses és 
molt poc comú, fa tremolar el peu en el 
fangueig i així surten els animals amagats.   

Lèpoca de reproducció té lloc d abril a 
juny. Fa el niu dalt dels arbres o entre la 
vegetació dels aiguamolls i consisteix en 
una plataforma de branques i tiges. La 
femella pon entre 3 i 6 ous de color blau 
verdós.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008.  
Apareix a la categoria De interés especial 
dins el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas .  

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL   

En el passat va ser perseguida per obtenir les seves 
plomes ornamentals i usar-les en la fabricació de 
barrets. En l actualitat la seva principal amenaça és la 
degradació dels aiguamolls o la reducció de la seva 
superfície.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

Es pot reconèixer durant el seu vol perquè té 
el coll recollit en forma de S i les potes 
estirades sobresurten per darrere la cua. 
Es pot confondre amb l esplugabous si no 
podem observar les seves potes negres. Per a 
diferenciar-los és útil fixar-se en la seva 
silueta. El martinet és més estilitzat, té el bec 
més llarg i el plec del coll és més marcat.  

 

a)

 

b)

 

c)

 

Figura 38. a) Martinet blanc al damunt d una branca. Font: SEO/BirdLife, b) 
Martinet blanc alimentant-se. Font: Peter Harris i c) Ou blau de martinet 
blanc. Font: Didier Descouens.  
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Castellà: Martinete común                                                        

Martinet de nit 
Nycticorax nycticorax 

El martinet de nit el podem trobar al delta 
de la Tordera però és especialment 
conegut al delta de l Ebre.   

És un ocell que per sobre presenta un 
plomatge fosc mentre que per sota és 
blanquinós. Les seves ales són grises i el 
front blanc. Té els ulls vermellosos. El seu 
bec, de color negre, és allargat, fort i 
punxegut. Les potes són groguenques. Els 
joves es diferencien dels adults perquè 
tenen el plomatge marronós amb taques 
més clares.   

Lhàbitat on el podem trobar són zones 
humides del litoral i a la vora de grans rius, 
amb vegetació densa. Menja peixos petits i 
insectes.   

La seva època reproductora té lloc els 
mesos d abril, maig i juny. Situa el niu dalt 
dels arbres o arbustos i cada femella pon 
entre 3 i 5 ous. Viu en petits grups i es mou 
a l alba i al vespre. Durant el dia samaga. 
És un ocell migrador que arriba a la 
primavera i marxa al començament de la 
tardor.     

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008.  
Dins el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas apareix com De interés 
especial .   

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL   

Els plans hidrològics a gran escala poden suposar un 
factor limitant d aquestes poblacions, ja que són 
dependents dels nivells hídrics.  
Una altra amenaça és la construcció d embassaments, la 
destrucció d aiguamolls i la desaparició dels boscos de 
ribera.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR? 
Fàcil d identificar per la combinació de color com per 
l aspecte, mantenen el coll encongit i semblen molt 
rabassuts amb el bec relativament curt. Es pot 
reconèixer durant el seu vol perquè té un aspecte 
rabassut, amb les ales relativament curtes i arrodonides. 
A més, el seu vol és molt pausat i elegant.  El seu cant 
durant el vol recorda als corbs.  

 
a)

 

b)

 

c)

 

Figura 39. a) Martinet de nit alimentant-se. Font: Eduardo Alba Padilla, 
b) Martinet de nit. Font: Dick Daniels i c) Ou de martinet de nit. Font: 
Didier Descouens.  
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Castellà: Avetorillo común                                                         

Martinet menut 
Ixobrychus minutus 

El martinet menut és molt comú al delta 
de l Ebre però també és present al delta 
de la Tordera.    

El mascle és de color negre verdós pel 
damunt i per sota és de color blanc 
marronós. Les ales són negres amb una 
gran taca clara. La femella és més 
marronosa. El bec d aquesta au és llarg i 
groguenc o ataronjat   

Viu a zones humides del litoral i a la vora 
de desembocadures de grans rius, amb 
vegetació densa, sigui arbres o 
canyissars. Salimenta de peixos, 
granotes, gambes i insectes.   

Durant els mesos d estiu té lloc la 
reproducció. El niu el situa entre la 
vegetació dels aiguamolls i usa joncs, 
arrels, tiges, herba i fulles per a realitzar-
lo. Cada femella pon entre 2 i 7 ous.   

Es mou a l alba i al vespre. Quan sent el 
perill s estira i aixeca el bec com si fos 
una canya.   

És migrador i arriba a la primavera i 
marxa al començament de la tardor a 
l Àfrica, on hiverna.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008.  
Està inclòs al Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección 
Especial .   

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL   

 A nivell europeu el descens de la població no es deu a la 
pèrdua de l hàbitat 

 

tot i que al nostre país sí pot haver 
tingut rellevància-, s especula amb la possibilitat que la 
regressió d aquesta espècie estigui vinculada a episodis 
de sequera en les zones africanes on hivernen, a una 
disminució de l aliment o a un increment de la 
mortalitat no natural.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR? 
És el martinet més petit de tots, per tant l identificarem 
per la seva mida i pel seu plomatge. A més, cal fixar-se 
en les potes, que són verdoses.  
És un ocell que vola baix, movent ràpidament les ales i 
planejant. 

Figura 40. a) Martinet menut mascle. Font: SEO/BirdLife, b) Martinet 
menut mascle a la desembocadura del riu Tordera. Font: Enric Badosa i 
c) Cries de martinet menut. Font: Levashkin.  

a) 

b) c) 
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Castellà: Mirlo común                                                   

Merla 
Turdus merula 

El mascle és de color negre, amb el bec i 
l anell ocular de color ataronjat. En canvi, 
la femella té un plomatge de color bru i el 
bec groguenc o bru.   

És un ocell típic del bosc que s ha adaptat 
molt bé a viure de forma habitual a parcs i 
jardins de les ciutats. Salimenta 
principalment d insectes i cucs, així com de 
fruits diversos durant la tardor i l hivern. 
Acostumen a estar tot l any en el mateix 
territori; d aquesta manera coneixen bé on 
viuen i on trobar menjar.   

Durant els mesos de març fins al juliol es 
reprodueix. Podem trobar els seus nius 
fets de terra i tiges menudes. La femella 
pon dues o tres vegades a l any entre 3 i 6 
ous.   

És un especialista a localitzar els cucs de 
terra sota el terreny però encara es 
discuteix sobre quin sentit fa servir: la vista 
o l oïda.  
Canta a l alba abans que surti el sol, molt 
intensament i amb molta potència, 
podent-se sentir des de molt lluny.  
Quan el sorprenem, emprèn un curt vol 
entre la vegetació mentre deixa anar un 
estrident i potent reclam.   

El seu cant és considerat un dels més 
macos de les aus d Europa.  

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

Es tracta d un ocell abundant i àmpliament distribuït a 
Espanya, pel que no es considera amenaçat. No pateix 
amenaces evidents, tot i que en determinades zones 
pot trobar-se sotmesa a la pressió de la caça.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

Totalment inconfusible pel seu plomatge 
negre i el bec taronja. La cua és llarga i el 
podrem veure sacsejant-la amunt i avall.  

a)

 

b)

 

c)

 

Figura 41. a) Merla mascle. Font: Tony Wills, b) Merla femella. Font: 
Andreas Eichler i c) Ous blaus de merla al niu. Font: Locilech a Wikimedia 
Commons.  
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Castellà: Mochuelo europeo                                                 

Mussol comú 
Athene noctua 

El mussol comú és un rapinyaire nocturn 
petita, amb el cap rodó i sense orelles . El 
plomatge és marró amb taques de color 
blanquinós al dors, mentre que la zona 
ventral és de color clar amb taques 
marronoses.  Té els ulls grossos i grocs.   

És una espècie poc exigent per escollir el 
seu hàbitat. El podem trobar des de boscos 
de ribera a parcs urbans, així com boscos 
d alzinars. Tot i això els espais més oberts, 
com les zones agrícoles són els seus 
preferits. La seva alimentació depèn de la 
disponibilitat de presses però 
majoritàriament caça insectes grossos, 
petits mamífers, sargantanes, etc.   

Lèpoca reproductora té lloc a l estiu. El niu 
consisteix en una lleugera depressió dins 
de cavitats, tant naturals com artificials, on 
la femella pon entre dos i cinc ous.   

Està present en moltes cultures. A la 
cultura grega se l anomena mussol 
d Atenea, ja que és l ocell que acompanya 
a la Deessa Atenea. A la cultura occidental 
ha estat el símbol de la saviesa i la 
filosofia.  
Tenen visió estereoscòpica i observa la 
presa des de tants angles com sigui 
possible perquè a partir de la comparació 
d aquests, fan una aproximació de la 
distància que els separa. Poden rotar el 
cap uns 270 .   

Es tracta d una espècie protegida de la 
fauna salvatge autòctona tal com dicta el 
Decret Legislatiu 2/2008. Està inclòs dins el 
Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas , considerat de interés 
especial .   

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL    

Es tracta d una espècie molt adaptable i generalista a 
la qual l alteració de l hàbitat no és una amenaça. 
Però, és víctima del gran ús de productes tòxics en 
l agricultura, la caça il·legal i els atropellaments.  

Estat de conservació a Catalunya: LC  

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

És fàcilment identificable gràcies al seu vol ondulant i 
la silueta arrodonida i compacta, juntament amb la 
coloració del plomatge.  

a)

 

b)

 

c)

 

Figura 42. a) Mussol comú. Font: Tony Wills, b) Mussol comú. Font: 
SEO/BirdLife i c) Mussol comú jove al forat d una paret natural. Font: 
José Ignacio Valdenebro.  
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Castellà: Lechuza común                                                 

Òliba 
Tyto alba 

Lòliba és un rapinyaire nocturn que es 
caracteritza pel seu plomatge marronós 
amb el pit i la cara blancs. La cara té forma 
de cor amb els ulls grans i negres. Les 
potes són llargues i té unes urpes fortes 
amb les quals captura les preses. Les seves 
orelles estan amagades a ambdós costats 
de la cara.  
Viu en una gran varietat d hàbitats, des de 
paisatges oberts o semiarbrats a zones 
suburbanes però sempre evita zones de 
boscos molt densos i zones molt 
muntanyoses. La seva dieta es compon, 
preferentment, de micromamífers com 
ratolins, musaranyes, etc. També 
s alimenta d insectes, aus, amfibis i rèptils.  
Lòliba s empassa la presa sencera i només 
digereix les parts toves. Els ossos, el pèl i 
altres parts dures formen una massa 
anomenada egagròpila que és expulsada 
per la boca.   

Lèpoca de reproducció s allarga de març 
fins a l octubre. És una espècie que no fa 
niu, sinó que aprofita les cavitats dels 
arbres o edificis. La femella pon de 4 a 7 
ous, ubicats directament a terra.   

És una au molt silenciosa que aterra amb 
el cos vertical amb les ales cap enrere. 
També, és coneguda pel seu prestigiós 
sentit de l oïda i això és gràcies al fet que 
la seva cara actua com a orella parabòlica. 
A més, pot arribar a girar el cap 180 graus.  
Des de l antiguitat l òliba ha estat 
associada a la saviesa.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Dins del Catàleg Nacional d Espècies 
Amenaçades s inclou en la categoria 
d interès especial . 

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL   

Una de les problemàtiques per l òliba és 
l abandonament de les activitats agràries i el 
conseqüent augment de la massa forestal. Originant 
una pèrdua d hàbitat.  
Altres amenaces que l afecten són l ús de biocides, els 
atropellaments, la disminució de preses, la pèrdua de 
llocs de nidificació a causa de restauracions en les 
edificacions o l abandonament de masies que acaben 
enrunant-se.   

Estat de conservació a Catalunya: VU 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR? 
A partir de la seva descripció. Principalment, per la 
seva cara blanca i rodona. 

 
a)

 

b)

 

c)

 

Figura 43. a) Òliba. Font: Steve Garvie, b) Òliba volant. Font: Wayne 
Davies i c) Òliba dins d una cavitat on ha format el niu. Font: 
SEO/BirdLife.  
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Castellà: Avión común 

Oreneta cuablanca 
Delichon urbicum 

 
Loreneta cuablanca és característica per 
tenir un plomatge negre blavós brillant per 
sobre i blanc per sota, amb els límits nets. 
Les seves ales són llargues i la cua curta de 
color negre; el bec és curt, pla i negre i les 
potes són curtes i estan cobertes de fines 
plomes blanques. Els adults es diferencien 
dels joves perquè aquests últims tenen 
una coloració més marronosa.   

Aquesta au viu molt a prop dels humans i 
es pot trobar en pobles, ciutats, camps i 
espais humits. Salimenta principalment 
d insectes voladors. Cada família 
d orenetes (2 adults i 5 polls) consumeix 
milers d insectes al dia.   

Els nius de l oreneta són molt característics 
perquè són de fang, situats sota balcons i 
puntes de teulades, deixant un petit forat 
a la part superior d uns 2-3 centímetres. 
Per tant, és un ocell amb gran 
dependència de les edificacions humanes 
per a elaborar el seu niu. La femella pon 
entre 3 i 5 ous.   

A finals d estiu es reuneixen moltes 
orenetes i és fàcil veure-les parades sobre 
els fils elèctrics; es preparen per emigrar 
cap a l Àfrica on passen l hivern.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Es troba dins el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección 
Especial .  

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL   

La principal amenaça que pateixen aquestes aus és la 
destrucció dels seus nius per la molèstia que pot 
ocasionar als veïns com brutícia, sorolls, etc. A més, la 
dificultat per nidificar en les noves construccions 
també amenaça la seva reproducció a l igual que la 
dificultat de trobar llocs on agafar fang per al niu.    

Estat de conservació a Catalunya:   LC 

COM LA PODEM IDENTIFICAR? 
Fixant-nos en el carpó de color blanc i en el 
seu vol, ràpid i amb canvis constants de 
direcció.   

 
Aus

  
a)

 

b)

 

c)

 

Figura 44. a) Oreneta cuablanca adulta. Font: Andreas Trepte, www.photo-
natur.net, b) Oreneta cuablanca en ple vol on sobserva el carpó blanc. Font: 
Fryderyck a Wikimedia Commons  i c) Oreneta cuablanca en el seu niu de 
fang. Font: Wikimedia Commons. 

http://www.photo-
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Castellà: Golondrina común                                                   

Oreneta vulgar 
Hirundo rustica 

Aquest ocell és de color negre amb 
reflexos blaus metàl·lics per dalt i blancs 
crema a les parts inferiors. Té el front i la 
gola vermells i un collaret negre.  
Les ales, llargues i apuntades, mostren 
tons blancs a la part inferior davantera. La 
cua és molt llarga i forcada.   

Loreneta originàriament ocupava 
cingleres, talussos a prop de rius i 
aiguamolls. Actualment està molt 
associada als hàbitats humans, com 
pobles, masies, camps, conreus i 
plantacions. Salimenta d insectes que 
captura en ple vol. Sestima que una 
família d oreneta pot consumir fins a 8.000 
insectes al dia.   

Lèpoca reproductora té lloc a l estiu. El 
seu niu és fet de fang i trossets de palla i 
els situen ben a prop del sostre però amb 
una obertura general. Dins del niu hi posen 
materials suaus com plomes, herba seca, 
etc. La femella pon entre 4 o 5 ous.   

Li agrada volar sobre basses d aigua on 
captura insectes i beu aigua. Són aus 
migradores i a finals d estiu es poden 
veure moltes orenetes reunides per 
emigrar cap a l Àfrica.  
En la cultura popular es diu que les 
orenetes van alliberar el patiment de Jesús 
a la creu en treure-li les espines de la 
corona que portava al front.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Dins del Catàleg Nacional d Espècies 
Amenaçades s inclou en la categoria 
d interès especial .  

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

Els problemes principals que cal citar són l ús indiscriminat 
de plaguicides, que redueixen la quantitat d insectes dels 
quals s alimenta; la destrucció dels nius per les molèsties 
que causa als veïnats i la dificultat per nidificar en les 
noves construccions. Una altra amenaça és la restauració 
de façanes d edificis als pobles i ciutats.    

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR? 
La principal característica és la seva cua forcada. D altra 
banda la podrem identificar pel seu plomatge i la cara 
vermellosa.  
El seu vol és ràpid i canvia constantment de direcció. 

Figura 45. a) Oreneta vulgar adulta. Font: Andreas Trepte, www.photo-
natur.net, b) Oreneta cuablanca en ple vol on s observa la cua forcada. 
Font: Wikimedia Commons  i c) Niu amb cries d oreneta vulgar. Font: 
Ralph Oesker. 

a)

 

b)

 

c)

 

http://www.photo-
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Castellà: Gorrión común                                                   

Pardal comú 
Passer domesticus 

És un ocell petit que presenta una 
coloració bruna. El mascle té la gola negra, 
les galtes blanques, una coroneta grisa 
plom i la resta del cap de color marró 
castany fosc. La femella té una coloració 
més bruna i presenta una línia clara 
després de l ull. Els mascles joves són 
indistingibles de les femelles fins que 
adquireixen les coloracions de l adult.   

Els pardals viuen en tota mena d ambients 
humanitzats, encara que prefereix les 
zones rurals o urbanes properes a terrenys 
agrícoles i àrees obertes. La seva dieta 
consta bàsicament de llavors i insectes.   

Durant l estiu té lloc la reproducció. Els 
nius es troben en cavitats i escletxes de les 
cases; també en arbres als jardins o sota 
les teules de les teulades. La femella pon 
4-5 ous  

A Egipte es coneixen diferents jeroglífics 
que recorden al pardal comú i representen 
la petitesa, el mal i la malaltia.   

Aquesta espècie va ser víctima el 1958 de 
la campanya contra les quatre plagues 
(ratolins, mosquits, mosques i pardals) a la 
Xina. Aquest fet va provocar que aquest 
ocell s extingissin i apareguessin altres 
plagues d insectes.   

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

A diferents punts d Europa hi ha diversos països en què 
les poblacions s han reduït. Les causes que han originat 
aquest descens sembla ser la intensificació de 
l agricultura i en l ús de productes químics en el camp.  
Pel que fa als pardals urbans es creu que l augment de la 
neteja de carrers i parcs fan disminuir els recursos 
alimentaris d aquests ocellets.   

Estat de conservació a Catalunya: NT 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

La seva petita mida i el seu plomatge marró 
ens permet identificar-lo. D altra banda, són 
fàcils d identificar perquè els veurem fent 
saltirons pel terra dels pobles i ciutats buscant 
menjar.   

a) 

b)

 

c)

 

Figura 46. a) Pardal comú mascle. Font: Adamo a Wikimedia Commons, b) 
Pardal comú femella o jove. Font: Darren Swim  i c) Niu amb ous de pardal 
comú. Font: Notafly a Wikimedia Commons.  
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Castellà: Gorrión molinero                                                           

Pardal xarrec 
Passer montanus 

 
És molt semblant al pardal comú, amb la 
diferència que el pardal xarrec té el cap 
marró no pas gris

 

i una taca negra en 
forma de gota a la galta blanca.    

És un ocell que no s acosta tant als 
hàbitats humans com el pardal comú, però 
es troba al voltant de pobles i ambients 
rurals, camps, conreus, horts i plantacions. 
Salimenta principalment de llavors, però 
també inclou insectes i altres invertebrats 
a la seva dieta.   

Es reprodueixen durant l estiu. Instal·len el 
niu en forats d un arbre, en escletxes als 
edificis i, si estan disponibles, són uns 
grans ocupants de les caixes niu. 
Lestructura del niu està formada per 
herbes, fulles, acícules de pi, plomes, etc. 
La femella diposita de 4 a 7 ous i són 
incubats de forma alterna entre mascle i 
femella durant el dia. A la nit però, només 
els incuba la femella.   

És una espècie molt activa i gregària que, 
de vegades, pot arribar a fer els nius 
mixtos amb els pardals comuns.  

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL   

Sestà seguint la tendència a Europa, on s han produït 
descensos del 20% de la població deguts a la 
intensificació agrícola i la utilització indiscriminada de 
plaguicides. D altra banda sembla que aquesta espècie 
es veu desplaçada pel pardal comú i el pardal de passa.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

El podrem distingir del pardal comú perquè 
és més petit i principalment per la taca 
negra que té a les galtes. A més el plomatge 
del cap té una tonalitat més vermellosa i el 
negre només li arriba fins a la gola.  

a)

 

b)

 

c)

 

Figura 47. a) Pardal xarrec. Font: Laitche a Wikimedia Commons, b) 
Pardal xarrec on s observa la taca negra a la galta. Font: Aomorikuma a 
Wikimedia Commons i c) Ous de pardal xarrec. Font: Didier Descouens.  
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Castellà: Petirrojo europeo                                                   

Pit-roig 
Erithacus rubecula 

És un petit ocell de color marronós per 
sobre i gris blanquinós per sota, amb una 
gran taca ataronjada que li omple la cara i 
part del pit. D aquesta característica prové 
el seu nom.  
Tant mascles com femelles presenten la 
mateixa coloració de plomatge però els 
joves tenen un color marró i són pigats 
amb absència de la taca taronja al pit.   

El seu hàbitat és molt ampli i per això el 
podem trobar en tota mena de boscos i 
camps. A més, també viu en jardins i parcs 
urbans. El veurem caminant per terra 
donant saltets. Salimenta de petits 
invertebrats, baies i alguns fruits.   

La reproducció té lloc des del març fins al 
maig. Fa el niu en cavitats de murs de 
pedres o d arbres. La femella pon dues 
vegades a l any entre 4 i 6 ous.   

Arriben al nostre país a l hivern provinent 
del centre i nord d Europa.  
És l ocell espia del bosc, el que ens segueix 
a mesura que avancem pel camí perquè és 
molt confiat i s apropa als humans en 
cerca de menjar. Però si se sent en perill, 
el veurem aixecar la seva cua.   

Segons alguns estudis s ha descobert que 
els pit-roigs poden veure els camps 
magnètics terrestres per poder orientar-se 
en les seves migracions.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Dins del Catàleg Nacional d Espècies 
Amenaçades s inclou en la categoria 
d interès especial . 

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

Com moltes altres espècies insectívores, està sent 
afectat per la generalització dels tractaments químics 
per eliminar la vegetació competidora, un hàbitat molt 
favorable per milions d aus.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

Fàcilment identificable: de mida petita i forma 
arrodonida amb la taca taronja al pit i part de la cara.  

 
a)

 

b)

 

c)

 

Figura 48. a) Pit-roig adult. Font: Ron Knight a Wikimedia Commons, b) 
Pit-roig jove. Font: Diliff a Wikimedia Commons i c) Niu de pit-roig amb 
ous. Font: Yerpo a Wikimedia Commons.  
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Castellà: Gallineta común  

Polla d aigua 
Gallinula chloropus 

Aquesta espècie presenta un plomatge de 
color negre i es caracteritza per la taca 
vermella que té al front, pel seu bec 
vermell amb la punta groga i les potes 
curtes en comparació amb els grans dits 
grocs que té. Els seus ulls són vermells i té 
plomes blanques a l inferior de la cua. Els 
joves presenten una coloració marró amb 
tons verdosos.   

Viu en zones aquàtiques tranquil·les com 
basses, estanys, marges de rius i 
aiguamolls. La podríem trobar fins i tot en 
aigües molt contaminades, ja que les 
tolera amb facilitat. La seva dieta és molt 
variada, ja que menja llavors, fruits, herbes 
aquàtiques, cucs, insectes i, fins i tot, 
peixos.  

Lèpoca reproductora té lloc entre els 
mesos de març i maig. Podrem trobar el 
niu de la polla d aigua entre els canyissars 
o en arbres i arbustos, fets amb tiges i 
fulles de plantes aquàtiques. La femella 
pon de 5 a 11 ous.  
Poden fer més d una posta l any i és 
habitual que els joves de la primera niuada 
col·laborin amb els pares en la defensa del 
territori i la cria dels pollets de postes 
posteriors.  

És una au que no acostuma a submergir-se 
a l aigua, normalment camina pels voltants 
cercant menjant i picotejant entre l herba. 
Camina com si fos una gallina.   

És característic que quan es barallen, les 
polles d aigua es colpegen amb les potes 
mentre mouen enèrgicament les ales.    

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

A escala global no estan afectades per cap mena 
d amenaça gràcies a la seva gran capacitat d adaptació i 
l extensa àrea de distribució.  
A escala local, la pèrdua d hàbitat, com aiguamolls, o la 
depredació per part d espècies introduïdes poden 
provocar una disminució de les poblacions.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

La podrem identificar sobretot per les seves potes 
grogues i els seus grans dits. En el cas dels adults 
identificarem que tenen una taca al front i el bec 
vermell, aquest últim amb la punta groga.  

Figura 49. a) Polla d aigua adulta donant de menjar a la cria. Font: Francis 
C. Franklin, b) Polla d aigua adulta. Font: SEO/BirdLife i c) Polla d aigua 
jove. Font: SEO/BirdLife.  

a)

 

b)

 

c)
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Castellà: Abubilla                                                    

Puput 
Upupa epops 

És un ocell de mida mitjana que el seu 
plomatge el fa inconfusible. Té el cap i les 
espatlles de color marró ataronjat i les ales 
i la cua ratllades de color blanc i negre. 
Sobre el cap presenta una cresta, que pot 
plegar i desplegar, de color marronós amb 
taques negres. El seu bec és llarg, prim i 
corbat.   

El trobarem en espais oberts, deveses, 
prats, boscos esclarissats, conreus i horts. 
També s acosta als hàbitats humans. Per 
alimentar-se extreu els insectes, cucs i 
aranyes dels forats dels arbres o del terra 
gràcies al seu llarg bec.   

El niu de la puput es pot trobar en forats 
d arbres vells o en cases enrunades. Cada 
femella pon entre 5 i 7 ous. Lèpoca de 
reproducció té lloc durant abril, maig i 
juny.   

És un ocell migrador que marxa cap a 
l Àfrica a la tardor i torna al febrer.    

El seu cant és el que li dóna nom i és molt 
fàcil d identificar, perquè fa pu-pu-put .   

Un dels seus mecanismes per a defensar-
se davant dels depredadors, sobretot les 
cries d aquesta au, és desprendre mal olor 
a través d una glàndula especial.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Es troba inclosa a la Llista d Espècies 
Silvestres en Règim de Protecció Especial , 
en l àmbit espanyol.   

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

La principal amenaça que pateix la puput és la reducció 
de les cavitats naturals on col·locar el niu, degut en gran 
part per la dolenta gestió forestal i agrària. A més, l ús 
d insecticides disminueix el seu aliment.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR? 
Principalment per la coloració del seu plomatge i el seu 
bec llarg.  

 

Figura 50. a) Puput damunt la gespa. Veiem el seu llarg bec i la cresta al 
cap. Font: Dûrzan cîrano, b) Puput volant on es veu la coloració blanca i 
negre de les seves ales. Font: Martin Mecnarowski i c) Ous de puput. Font: 
Didier Descouens.  

c)

 

b)

 
a)
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Castellà: Ruiseñor común                                                    

Rossinyol comú 
Luscinia megarhyncos 

El rossinyol és un ocell més fàcil de sentir 
que de veure a causa del seu 
comportament amagadís.  
La seva coloració és discreta, presenta un 
plomatge de color marró i una cua llarga 
de color vermellós. Els joves, abans de la 
muda, tenen un plomatge marró amb 
plomes tacades en el seu extrem amb tons 
groguencs.    

El podem trobar habitant en bardisses, 
matollars i arbustos. També en boscos de 
ribera i sacosta als hàbitats rurals i 
humanitzats. La seva alimentació és 
principalment d insectes, larves, cucs, 
escarabats i fruits.   

Fa el niu amb herba i fulles, amagat entre 
la vegetació i prop del terra. La femella 
pon 4-5 ous. Lèpoca reproductora és a 
l estiu.   

Canta tant de dia com de nit i el mascle 
acostuma a cantar amb més força a l alba i 
al capvespre. El seu cant és molt musical i 
és considerat el millor per la seva potència, 
constància i varietat.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Dins el Catàleg Nacional d Espècies 
Amenaçades es considera d interès 
especial .  

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL   

Lamenaça principal a què s enfronta és la pèrdua del 
seu hàbitat per culpa de les canalitzacions de rius o 
l eliminació de la vegetació de ribera. A més, es veu 
afectat per l ús de plaguicides, que provoca que es quedi 
sense aliments.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

El podrem detectar molt fàcilment pel seu inconfusible 
cant, que emet dia i nit amb gran potència, varietat i 
constància. D altra banda, la seva silueta estilitzada 
juntament amb el plomatge marró discret i la cua llarga i 
amb un to més rogenc ens permet identificar-lo.  

a)

 

b)

 

c)

 

Figura 51. a) Rossinyol comú adult alimentant-se de larves i cucs. Font: 
Vogelartinfo a Wikimedia Commons, b) Ou de rossinyol comú. Font: 
Didier Descouens i c) Rossinyol comú jove on s observen les taques 
groguenques. Font: José A. Cortés.  
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Castellà: Curruca cabecinegra                                                    

Tallarol capnegre 
Sylvia melanocephala 

El tallarol capnegre és un ocell petit 
resident al nostre país amb el cos gris, el 
cap de color negre i la gola blanca. Quan 
ens trobem una femella veiem que 
aquesta té el cap gris i la resta del cos 
marró. Els tallarols joves, en canvi, són de 
color marró amb la gola blanca.   

És un ocell típicament d ambients 
mediterranis que ocupa matollars, boscos 
esclarissats, arbredes i tanques arbustives. 
Un altre lloc on el podem trobar és a parcs 
i jardins urbans. Salimenta de petits 
insectes i altres invertebrats.   

El mascle té un vol de zel molt 
característic, ja que el realitza en cercles i 
cantant. El niu és construït pel mascle i la 
femella i es tracta d un petit bol de fulles i 
branques, entapissat de fulles seques, pèls 
i plomes. Cada posta consta de 3 a 6 ous i 
poden realitzar dues postes anuals. 
Aquests ous són incubats pels tallarols 
d ambdós sexes. Lèpoca de reproducció té 
lloc principalment a l estiu.   

Normalment apareix breument, volant 
entre les copes dels arbustos però s amaga 
ràpidament entre la densa cobertura. 
Realitza vols curts d un arbust a un altre.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Dins el Catàleg Nacional d Espècies 
Amenaçades es considera d interès 
especial .  

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL   

No es tracta d una espècie amenaçada i sembla que es 
troba en augment. Tot i això, aquest ocell és molt 
sensible a les onades de fred que condicionen la seva 
distribució a la primavera següent.   

Estat de Conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR? 
Identificable pel seu plomatge i la seva mida. 
Principalment per tenir el cap negre i la gola blanca. Un 
tret que el caracteritza és el seu ull, amb l anell ocular 
de color vermell. 

a) 

b)

 

c)

 

Figura 52. a) Tallarol capnegre mascle. Font: Andreas Trepte,  
www.photo-natur.net, b) Tallarol capnegre femella. Font: Juan Emilio i 
c) Ous de tallarol capnegre. Font: Didier Descouens.   

http://www.photo-natur.net
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Castellà: Curruca capirotada                                                   

Tallarol de casquet 
Sylvia atricapilla 

Es tracta d un ocell amb una tonalitat grisa 
en general, amb coloracions més verdoses 
a les ales i zones ventrals en mascles i 
brunes a les femelles. Un altre tret que ens 
permet diferenciar entre mascles i 
femelles és la coloració dels casquets que 
tenen, sent negre en mascles i de color 
castany en joves i femelles.   

És una espècie forestal d ambients frescos 
i humits. El trobarem a les rouredes i 
alzinars amb clarianes però també el 
podem trobar en pinedes, parcs i jardins. 
Lalimentació que segueix és principalment 
d invertebrats durant l època reproductiva 
i a la tardor i hivern, consumeixen un gran 
nombre de fruits.   

Lèpoca reproductora s estén d abril a 
juliol. Poden fer dues postes anuals i en 
cadascuna d elles la femella posa de 2 a 7 
ous, que són incubats durant 11-12 dies. El 
niu està construït amb petites branques i 
fulles i entapissat amb pèls i plomes en 
arbres o arbustos.   

Pertany al gènere Sylvia, nom llatí que fa 
referència a la deessa romana dels boscos. 
En llatí significa, literalment, natural dels 
boscos .   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Dins el Catàleg Nacional d Espècies 
Amenaçades es considera d interès 
especial .   

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL   

És molt comú trobar aquest petit ocell i sembla que no 
presenti cap amenaça. Tot i això, podria veure s afectat 
per l ús de plaguicides i la destrucció de zones 
arbustives i arbòries.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

El diferenciem del tallarol de capnegre perquè el tallarol 
de casquet té l ull negre i, a més, el plomatge té una 
coloració més verdosa.  

a)

 

b)

 

c)

 

Figura 53. a) Tallarol de casquet mascle. Font: SEO/BirdLife, b) Tallarol 
de casquet femella o jove. Font: SEO/BirdLife i c) Ous de tallarol de 
casquet. Font: Didier Descouens.   
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Castellà: Tórtola turca                                                   

Tórtora turca 
Streptopelia decaocto 

Aquest ocell és resident al nostre territori.  
Té la forma típica d un colom però una 
mica més prim. Presenta un color marró 
clar; el cap és marró rosat amb una 
taqueta en forma de mitja lluna al coll. Els 
joves no presenten aquesta taca. El bec és 
fosc i les potes vermelles. La cua és marró 
amb les puntes fosques i unes taques 
blanques als costats.   

La tórtora està molt associada a hàbitats 
humanitzats i, per tant, la podem trobar en 
parcs, jardins i zones de cultius. De fet, 
defuig dels ambients massa naturals i 
salvatges. Salimenta de grans, llavors, 
baies i petits insectes.   

Lèpoca reproductora va des del mes de 
febrer fins a l octubre. El niu està construït 
amb branques dalt dels arbres i el folra 
amb materials suaus. També poden trobar 
nius d aquesta au en pals de la llum i 
fanals. Cada posta consta de 2 ous que són 
incubats pel mascle i la femella.   

Li agrada anar en grup, rarament veure m 
només una.   

És una espècie d ocell nouvinguda, que va 
arribar de forma natural a les nostres 
terres, entre els anys 1980 i 1990, 
provinent de l est del Mediterrani.   

El nom llatí d aquesta espècie fa referència 
al fet que és un colom amb collar, del grec 
streptos, collar; pelia, paloma. Relacionada 
amb el divuit, del llatí deca-octo. Decaocto 
era una serventa que segons la mitologia 
grega va ser convertida en tórtora pels 
Déus perquè es va negar a pagar l impost 
anual de divuit monedes.  

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL   

No es troba amenaçada per cap factor i es troba en 
expansió.  

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

Principalment per la taca en forma de mitja lluna que té 
al coll, de color blanc i negre.  

a)

 

b)

 

c)

 

Figura 54. a) Tórtora turca adulta, on podem veure la taca en forma de 
mitja lluna al coll. Font: David Pérez, b) Tórtora turca volant amb una 
branca per fer el niu. Font: David Pérez i c) Ous de tórtora turca al niu. 
Font: Riesz József.   
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Castellà: Paloma torcaz                                                   

Tudó 
Columba palumbus 

El tudó és més gran, robust i ràpid que el 
colom domèstic. Els tret més característics 
són la franja blanca que presenta a les 
ales, la taca blanca i els reflexos verds que 
presenta a banda i banda del coll. La resta 
de coloració és gris, exceptuant el pit dels 
adults que presenta tonalitats rosades.   

És una espècie que habita típicament en 
zones forestals, tant pinedes com alzinars 
mediterranis. Cada cop es pot veure més a 
les ciutats, ja que l ha colonitzat en la 
darrera dècada. Salimenta bàsicament de 
llavors, fruits, brots i fulles. Busca l aliment 
a terra o dalt dels arbres.   

Lèpoca reproductora del tudó dura 7 
mesos, des de març fins al setembre. El niu 
del tudó està construït per branquetes i 
situat dalt dels arbres. Cada femella pon 2 
ous i són incubats pel mascle i la femella. 
Poden fer dues postes per any.   

Vola amb rapidesa i quan aixeca el vol 
aleteja amb molta força i genera un soroll 
característic.  
Ha estat un ocell molt apreciat des de 
l antiguitat pel consum domèstic.     

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL   

El seu principal factor limitant prové de l elevada 
pressió de caça que pateix aquesta au. Tot i això, és 
una espècie que es troba en expansió amb tendències 
poblacionals positives.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

L identifiquem per la seva semblança amb els 
coloms domèstics però a diferència d aquests, 
presenta una taca blanca a ambdós costats 
del coll i a les ales.  

a) 

b) c) 

Figura 55. a) Tudó adult on s observa la taca blanca al coll. Font: 
Andreas Trepte, www.photo-natur.net, b) Tudó volant on es mostra la 
franja blanca a les ales. Font: Lasse Olsson i c) Ous de tudó al niu. Font: 
Rasbak a Wikimedia Commons.   

http://www.photo-natur.net
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Castellà: Verderón común                                                   

Verdum 
Carduelis chloris 

El verdum és molt semblant al pardal però 
a diferència d aquest presenta un 
plomatge de color verd maragda amb 
cridaneres taques grogues. Les femelles, 
en canvi, presenten un plomatge més 
discret i els joves tenen un plomatge 
pigallat a les parts inferiors i el to verd és 
més apagat que en els adults.   

És un ocell que el trobem a zones obertes, 
des de parcs urbans amb grans jardins fins 
a conreus amb illes d arbres o zones 
d horts. El podem trobar per tot el país, 
excepte a l alta muntanya. La seva dieta 
està formada principalment de llavors, tot 
i que a vegades també menja insectes. 
Visita freqüentment les menjadores 
posades en jardins i parcs.   

Lèpoca de reproducció va des del març 
fins a l agost. Es poden trobar nius molt 
pròxims entre ells, perquè és un ocell no 
gaire territorial. Aquests nius estan 
formats per branques molt fines, arrels, 
pèls, plomes, molsa, líquens i herbes. La 
femella posa de 4 a 6 ous. Fan més d una 
posta a l any i quan neixen els primers 
polls són alimentats pel mascle per què la 
femella inicia la següent posta.    

El seu vol és ondulant.   

El nom llatí d aquesta au fa referència a 
Chloris, la nimfa grega, Deessa de les flors.  

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL   

Actualment es troba patint l ús abusiu de plaguicides i 
herbicides en les zones de cultius. A més, també pateix 
la captura il·legal o consentida, d aquesta manera 
moren cada any o són engabiats milers d exemplars.   

Estat de conservació a Catalunya: VU 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

És més gran i robust que el gafarró, espècie amb què es 
pot confondre.  És important fixar-se en el plomatge, 
que és verdós en els mascles amb una mica de groc.  
Per diferenciar entre les femelles de verdum i gafarró 
cal fixar-se que les de verdum no tenen les ratlles 
característiques del gafarró.  

a)

 

b)

 

c)

 

Figura 56. a) Verdum mascle. Font: Charlesjsharp a Wikimedia 
Commons, b) Verdum jove on sobserva el plomatge pigallat a les parts 
inferiors. Font: Jerzystrzelecki i c) Ou de verdum. Font: Didier 
Descouens.   



 

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net 

 

192 

  
Castellà: Charrán patinegro                                                   

Xatrac becllarg 
Sterna sandvicensis 

El xatrac becllarg presenta les parts 
inferiors blanques i les superiors de color 
gris clar, excepte la cua que és blanca en 
els adults i gris fosc en els joves. El seu bec 
és llarg i té la punta de color groc. Les 
potes són curtes i negres.   

El seu hàbitat és estrictament costaner 
durant tot l any, però en època 
reproductora habita zones amb aigua neta, 
com mars interiors, llacunes salobres, etc. 
Salimenta exclusivament de peixos, tot i 
que ocasionalment menja petites gambes 
o cucs marins.   

La seva tècnica per a caçar consisteix a 
localitzar la presa volant per damunt 
l aigua a bastant altura i llançar-se en picat 
per capbussar-se en la seva cerca.   

Primavera i estiu són les èpoques en què 
té lloc la reproducció. Nidifiquen en 
colònies i fan el niu excavant a terra i ho 
revesteixen amb algunes herbes. Cada 
posta és d un o dos ous.   

És un ocell migratori que hiverna a les 
costes occidentals d Àfrica.  
Popularment són coneguts com les 
orenetes de mar .   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Dins del Catàleg Nacional d Espècies 
Amenaçades s inclou en la categoria 
d interès especial .    

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

Es tracta d una espècie molt sensible a les molèsties 
humanes que poden provocar l abandonament de les 
colònies de cria. Altres factors que l amenacen són la 
sobrepesca, la presència de depredadors i la 
contaminació per compostos químics.  
Lamenaça més important és la poca disponibilitat 
d hàbitats per poder nidificar a causa de la gran 
ocupació del litoral i la competència amb altres aus.   

Estat de conservació a Catalunya: VU 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR? 
Cal fixar-se en el plomatge i en la taca groga que tenen 
en el seu llarg bec. És característic el seu clatell negre i el 
curt plomall que tenen durant l època reproductora. 
Durant el vol podrem observar llargues ales i 
punxegudes i la cua no gaire llarga i en forma de 
forqueta.  

 
a)

 

b) c)

 

Figura 57. a) Grup de xatracs becllarg a la platja. Font: SEO/BirdLife, b) 
Xatrac becllarg volant. Font: SEO/BirdLife i c) Xatracs becllarg pescant i 
alimentant-se. Font: H. Osadnik.   
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Castellà: Andarríos chico                                                   

Xivitona 
Actitis hypoleucos 

La xivitona és una au petita que presenta 
un plomatge de color marró al dors i les 
ales, mentre que la part ventral és blanca. 
Té una franja blanca a cada ala. El seu bec 
és fosc i llarg i les potes són verdoses o 
marronoses.   

Viu en rius, llacs i desembocadures. Durant 
la migració pot aparèixer en platges, àrees 
rocoses i aiguamolls. Salimenta 
d invertebrats com cucs i musclos que 
captura a la vora de l aigua o en ribes 
fangoses.   

Lèpoca reproductora té lloc d abril a juny. 
El niu s ubica a terra a prop de l aigua. 
Consisteix en una petita depressió 
entapissada de material vegetal i pedres. 
Cada posta consta, normalment, de 4 ous.    

El seu nom en castellà prové del costum 
que té aquesta espècie de recórrer el curs 
dels rius, tant en grups reduïts com en 
solitari.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Es troba en el llistat d Espècies Silvestres 
en Règim de Protecció Especial.  

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL   

Les molèsties humanes, com la pesca esportiva o el 
turisme, juntament amb l alteració i destrucció de 
l hàbitat fluvial són les principals amenaces contra les 
quals ha de lluitar aquesta espècie per tal de conservar-
se.  
Com són molt sensibles a les molèsties i a la 
contaminació són considerades indicadores de bona 
qualitat ambiental dels rius.  

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

Identificació senzilla per la seva petita mida, el 
seu coll no gaire llarg i la coloració del seu 
plomatge. És molt comú veure-la agitant la 
cua, ja que ho fa de forma incansable i 
característica. Situa el cos inclinat cap avall 
amb el cap baix.  
Quan vola veurem la franja blanca a les seves 
ales. El seu cant també és molt característic.   

a)

 

b)

 

c)

 

Figura 58. a) Xivitona adulta. Font: SEO/BirdLife, b) Il·lustració d una 
xivitona volant on mostra les franges blanques a les ales. Font: 
SEO/BirdLife i c) Ou de xivitona. Font: Didier Descouens.   
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Castellà: Cernícalo vulgar                                                   

Xoriguer comú 
Falco tinnunculus 

És un ocell rapinyaire petit. El mascle té el 
cap i la cua grisa amb una franja negra a la 
punta. Les parts superiors i les ales són de 
color castany  amb taques brunes 
disperses. La femella i els joves són de 
color bru clar amb les plomes ben 
marcades i taques més fosques.   

El xoriguer comú es pot trobar en zones 
obertes amb arbres dispersos o petites 
zones boscoses adjacents. A més, també el 
podem trobar en zones obertes d espais 
urbans. La dieta està formada per petits 
animals com ocells, rèptils, rosegadors i 
insectes.   

Es tracta d una espècie poc exigent alhora 
de col·locar el niu, ja que pot estar, des 
dels arbres fins a edificis, antenes, caixes 
niu o al terra mateix. Cada femella pon 3 

 

6 ous. La incubació d aquests ous és de 27-
29 dies i és la femella l encarregada, tot i 
que el mascle col·labora en moments 
concrets. Lèpoca reproductora va des d 
abril a juny.   

Es considera un ocell sedentari, tot i que 
de vegades fa petites migracions durant 
l hivern.   

Poden trobar un ratolí mitjançant el rastre 
de la seva orina, ja que és una de les 
poques aus capaç de captar la llum 
ultraviolada.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Dins el Catàleg Nacional d Espècies 
Amenaçades es considera d interès 
especial .   

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

La principal amenaça és la destrucció i alteració de 
l hàbitat com a conseqüència dels canvis en els sistemes 
d agricultura tradicionals. Es produeixen moltes morts a 
causa de la caça il·legal, els atropellaments en 
carreteres, l electrocució en els fils elèctrics i la 
destrucció de nius.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR? 
Ens ajudarà la seva mida i la seva silueta estilitzada, a 
més de les característiques del seu plomatge.  
És molt característica la seva conducta de caça, quedant 
suspès a l aire observant les seves preses per llençar-s hi 
a sobre. 

a)

 

b)

 

c)

 

Figura 59. a) Xoriguer comú mascle. Font: Andreas Trepte, www.photo-
natur.net, b) Xoriguer comú femella o jove. Font: 

 

i c) Xoriguer 
comú. Font: Koshy Koshy.   

http://www.photo-
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Castellà: Autillo europeo                                                       

Xot 
Otus scops 

Es tracta del mussol més petit que podem 
trobar a Europa. Té una coloració variable 
entre gris i bru clar amb taques fosques. La 
distribució de les seves taques i les seves 
diferents tonalitats li permet passar 
desapercebut enmig dels arbres.   

El podem trobar habitant en diferents 
ambients però prefereix els espais oberts 
amb grans arbres. En ambients urbans el 
podem trobar en zones de cultius i en 
parcs i jardins. Salimenta majoritàriament 
d invertebrats (grills, arnes, llagostes) i, a 
vegades, captura petits vertebrats com 
rosegadors, rèptils i ocells...   

Construeix el niu en forats d arbres, 
cavitats en parets i talussos o en cases 
velles. La femella pon 3-6 ous. Lèpoca 
reproductora és d abril a juny.   

És molt comú sentir el seu cant de forma 
repetitiva i monòtona durant les nits de 
primavera.  
El xot és un ocell migratori que emigra cap 
a l Àfrica, tot i que pot hivernar en algunes 
zones del litoral.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Està inclòs dins la Llista d Espècies 
Silvestres en Règim de Protecció especial.  

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL   

La principal amenaça és l alteració del seu hàbitat i l ús 
de plaguicides. A més, l expansió urbanística, els canvis 
en els cultius i l ús de substàncies tòxiques en 
l agricultura han provocat una disminució de la 
disponibilitat de preses.  
Localment pateixen robatoris de nius i atropellaments.   

Estat de conservació a Catalunya: VU 

Aus

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

Primer de tot cal fixar-se en la seva mida, ja 
que és molt petit i pel plomatge marronós. 
Les falses orelles que té en forma de plomall 
és un tret molt característic.  
També és identificable pel seu cant xuut 
que sona sobretot a les nits de primavera.  

 
a)

 

b)

 

c)

 

Figura 60. a) Xot camuflant-se entre els arbres. Font: Andrea Lupo, b) 
Xot. Font: Bohus Cicel i c) Xots. Font: Antonio De Lorenzo.  
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Castellà: Conejo                                                

Conill 
Oryctolagus cuniculus 

El conill és un mamífer de mida mitjana 
que presenta un pelatge gris brunenc, 
blanc al dessota amb taques més fosques 
al clatell.  
Les seves orelles són llargues no tant com 
les de la llebre- i arrodonides. La cua és 
curta de color gris per sobre i blanc per 
sota, molt visible quan corre. Els ulls són 
grans i negres, molt característics.   

Lhàbitat en què el podem trobar és molt 
ampli però prefereix zones obertes mixtes 
amb camps i bosc vorejats amb arbustos.  
Viu en un cau excavat per ell mateix que 
s anomena lloriguera. Salimenta d herbes, 
brots, fulles, escorces i fruits tant de dia 
com de nit. Surt a buscar aliment en fer-se 
de dia i al vespre usant l olfacte i els 
bigotis. A la nit poden alimentar-se dels 
seus propis excrements.  

Una parella de conills pot produir quasi 
1.800 cries durant els seus 3 o 4 anys de 
vida mitjana.   

És un mamífer que no hiverna però que a 
l hivern redueix molt la seva activitat.  
Des de l antiguitat el conill ha estat 
apreciat pels humans i criat en captivitat.  
El conill és una presa clau dins l ecosistema 
mediterrani i per aquest motiu hi ha un 
gran interès en la seva conservació.  

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

En moltes zones actualment la presència del 
conill és escassa a causa de les malalties que 
l afecten durant la primavera i la tardor.    

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Mamífers

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

A diferència de les llebres, el conill té les orelles 
més curtes i les extremitats posteriors són més 
petites.  
Indirectament es pot conèixer la seva presència 
per petjades en forma de Y i excrements esfèrics 
d 1 cm de diàmetre.  

 

Figura 61. a) Conill adult. Font: Aiwok a Wikipedia, b) Rastre 
d excrements de conill. Font: Greg Calvert.  

a)

 

b)

 



 

Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. (972) 37.93.00 - Telefax (972) 35.06.77 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.net 

 

200 

  
Castellà:  Ardilla común                                                

Esquirol 
Sciurus vulgaris 

Lesquirol  és un petit rosegador  de color 
vermell a l estiu i més grisós a l hivern amb 
la panxa blanquinosa. Té quatre dits a les 
potes del davant i cinc a les extremitats 
posteriors. Les potes davanteres són més 
curtes que les posteriors. La seva cua és 
molt peluda i l ajuda a mantenir l equilibri.   

Viu en boscos, sobretot de pins, prop de 
zones amb aigua. Salimenta de llavors 
d arbres i fruits del bosc. Els agafa amb les 
potes del davant, els pela i se ls menja.   

Lèpoca reproductora té lloc els set 
primers mesos de l any. Podem trobar els 
seus nius als arbres revestits de fulles i 
molsa; amb dos orificis que els faciliten 
l entrada o la sortida i, a més, poden ser 
tapats des de dins. La femella gesta 3 o 4 
cries.   

Els esquirols s amaguen amb rapidesa 
davant la presència humana. No hiberna, 
durant els dies freds es queda dins el niu 
menjant els fruits i les llavors que ha anat 
recol·lectant.  
És un gran acròbata i és capaç de saltar de 
branca en branca i, fins i tot, d arbre en 
arbre.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. PROBLEMÀTICA AMBIENTAL   

La principal amenaça a què s enfronta l esquirol és la 
pèrdua d hàbitat causada per la desforestació i els 
incendis forestals.   

Una altra amenaça són els atropellaments a causa de la 
falta de corredors verds perquè aquests animals es 
puguin desplaçar.    

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Mamífers

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

És fàcilment identificable per la seva silueta i 
forma, així com pel nombre de dits que té a 
les potes. Es pot saber si habita un esquirol de 
forma indirecta, ja que veurem pinyes molt 
rosegades.  

 
a)

 

b)

 

c)

 

Figura 62. a) Esquirol alimentant-se. Font: Peter Trimming, b) Petjades 
d esquirol. Font: Luisa Abenza García i c) Pinyes rosegades al bosc. Font: 
Florenci Vallès.  
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Castellà: Musaraña gris                                                

Musaranya comuna 
Crocidura russula 

La musaranya comuna és un mamífer molt 
petit que té el cos allargat i el cap 
triangular. El color del seu pelatge és 
variable en funció de l edat i l època de 
l any, des de gris fins a marró. Tenen les 
orelles visibles i grans, les dents blanques i 
la cua té pèls llargs, dispersos enmig dels 
pèls curts.   

Viu en terrenys oberts, jardins i grans 
parcs, tot i que té força predilecció per les 
construccions humanes per refugiar-s hi. 
La seva dieta està formada per insectes i, a 
vegades, de petites sargantanes i dragons.  
És un animal de costums crepusculars i 
nocturns, tot i que se l pot observar de dia. 

  

Les musaranyes no estan  capacitades per 
excavar i per això ocupen cavitats ja 
existents. Construeixen nius de forma 
esfèrica usant herbes, molsa i fulles 
seques.   

Lòliba és la responsable de la major 
depredació de les poblacions de 
musaranyes.   

En algunes llegendes es considerava la 
musaranya comuna com un animal verinós 
i dotat de poders màgics. Es pensava que 
la musaranya era més perillosa que 
l escurçó i que podia enverinar un home 
amb una mossegada i, fins i tot, només en 
tocar-lo.  

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL   

La destrucció d hàbitats i la lluita contra plagues 
forestals i agrícoles són les principals amenaces per la 
musaranya comuna.   

La musaranya és una espècie beneficiosa pels nostres 
camps i boscos, ja que actua com a control biològic 
d insectes, cucs, caragols i aranyes.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Mamífers

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

Es podrà identificar principalment pel seu 
cos allargat i el cap triangular.   

Figura 63. a) Exemplars de musaranya comuna, on s observa el cap 
triangular. Font: Holger Casselmann i b) Musaranya comuna. Font: 
Andrés Miguel Domínguez.  

a)

 

b)
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Castellà: Murciélago enano                                                    

Pipistrel·la comuna 
Pipistrellus pipistrellus 

La pipistrel·la comuna és molt semblant a 
la pipistrel·la nana però no tan petita. El 
seu pèl és marró a la part dorsal, mentre 
que la part ventral presenta una tonalitat 
vermella.   

Lhàbitat on la podem trobar és en boscos, 
bosquines, parcs i zones urbanes. La seva 
dieta, igual que tots els ratpenats, 
consisteix en la ingesta d insectes, 
sobretot mosquits. La seva presència ajuda 
al control de les poblacions d aquests 
insectes.   

Es refugia i cria en forats i esquerdes dels 
arbres o bé, de les edificacions. També és 
on hiberna. Les primeres cries neixen al 
juny i formen les colònies de cries 
custodiades per les femelles que poden 
arribar a acollir de mitjana entre 50 i 80 
individus.   

El seu vol és ràpid i àgil, fent giravoltes 
contínuament. Pot emetre dos tipus de 
crits d ecolocalització; que utilitza per 
localitzar i caçar les preses.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
Dins del Catàleg Nacional d Espècies 
Amenaçades s inclou en la categoria 
d interès especial . 

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL   

Una de les amenaces que pateix el ratpenat és la 
intoxicació amb productes fitosanitaris contra insectes.   
A més, s han donat casos de desaparició de colònies per 
demolició d habitatges, l obstaculització de les entrades 
al refugi per obres a les façanes així com expulsions de 
colònies del refugi per molèsties als habitants de 
l habitatge.    

Estat de conservació a nivell mundial: LC 

Mamífers

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

Sha diferenciat recentment de la pipistrel·la 
nana i només és identificable en llibertat a 
partir de les seves vocalitzacions, amb l ús 
de detectors d ultrasons.  

 

Figura 64. a) Exemplar de pipistrel·la comuna. Font: Gilles San Martin i 
b) Il·lustració de pipistrel·la comuna. Font: M. Miró.  

a) 

b) 
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Castellà: Murciélago de Cabrera                                                    

Pipistrel·la nana 
Pipistrellus pygmeus 

La pipistrel·la nana és el ratpenat més petit 
que podem trobar a Europa. Té les orelles 
curtes i triangulars i el tragus amb la punta 
arrodonida.  
El seu pelatge és de color castany i les 
seves extremitats negres.   

Aquesta espècie viu en zones 
humanitzades. Aprofita les esquerdes de 
les cases i dels arbres, tot i que 
habitualment és un poblador de les caixes 
niu per a quiròpters penjades en nuclis 
urbans. La seva alimentació es basa 
principalment en insectes voladors. Actuen 
com a controladors de les poblacions de 
tot tipus d insectes, ja que poden menjar 
més de 500 cada nit.   

Els ratpenats tenen la capacitat d orientar-
se mitjançant sons que emeten elles 
mateixes, anomenat ecolocalització. 
Aquests crits, en la seva gran majoria, són 
inaudibles per a l ésser humà. No són cecs, 
tenen ulls molt petits que, quan hi ha 
suficient llum, poden percebre el món en 
blanc i negre.   

Durant l hivern, els ratpenats hibernen. 
Com que l època d aparellament és just 
abans de l hivern, les femelles, un cop 
prenyades, interrompen l embaràs per 
reprendre l just després de la hibernació.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 
També es troba dins les llistes d espècies 
protegides en l àmbit estatal i europeu. 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL 
Una de les amenaces que pateix el ratpenat és 
l acumulació d insecticides en el seu organisme, 
procedent de les preses que consumeixen. A més, 
com viu en àrees humanitzades, es plantegen 
amenaces derivades de molèsties com sorolls, olors, 
excrements perquè es fa fora la colònia i no tenen on 
refugiar-se. A part de les molèsties ocasionades a les 
colònies quan hi ha obres en els edificis.   

Estat de conservació a Catalunya: VU 

Mamífers

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR? 
Principalment la podrem identificar pels ultrasons que 
emet, però com no disposem dels detectors 
necessaris caldrà fixar-se en la seva mida, la coloració 
del pèl i altres característiques com les orelles o la 
nervació de l ala.  

a)

 

b)

 

Figura 65. a) Exemplar de pipistrel·la nana. Font: Evgeniy Yakhontov i b) 
Il·lustració de les parts d un ratpenat. Font: www.ratpenats.org.   

http://www.ratpenats.org
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Castellà: Jabalí                                                    

El porc senglar és un gran mamífer, 
semblant al porc, que pot arribar a pesar 
100 kg. El seu pelatge és marronós, gris i 
negre i té un musell allargat amb dos grans 
ullals. Les seves potes són curtes i té una 
cua prima. Els senglars joves se 
caracteritzen per tenir un pelatge de color 
marró clar amb ratlles més clares. Poden 
arribar a viure més de 20 anys.  

És una espècie autòctona de la Península, 
que es troba a la major part d Europa, al 
nord d Àfrica i a l Àsia. Tot i que ha estat 
introduïda en altres continents també.   

Acostuma a viure en boscos tot i que 
gràcies a la seva gran adaptabilitat, pot 
viure en hàbitats molt diversos si disposa 
d aliment i aigua.   

La seva dieta és omnívora, s alimenta de 
cucs, insectes, rèptils, ratolins, cargols, 
llavors, fruites, i sobretot, de glans. Surt a 
buscar menjar de nit.   

Cada femella té entre 3 i 5 cries que 
s alimenten de llet durant uns 2-3 mesos. 
En època de cria va en grups compostos 
per les mares i les cries, mentre que quan 
és adult es mou bastant sol.   

És un mamífer amb molt bon olfacte, amb 
el qual és capaç de trobar les tòfones 
enterrades sota terra. A l estiu, el porc 
senglar realitza banys de fang que li 
permeten alliberar-se dels paràsits i 
combatre la calor.   

La seva carn va ser consumida pels nostres 
avantpassats i actualment es vol tornar a 
reintroduïr a la nostra cuina.  

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

En l actualitat, la població de senglars no deixa de 
créixer i cada vegada es poden trobar més a prop de 
les zones urbanes, ja que hi troben aliment. El fet que 
s alimentin a les ciutats contribueix a augmentar la 
població de porcs senglar gràcies a l increment de la 
supervivència de les cries.   

Estat de conservació a Catalunya: LC

 
Mamífers

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR? 
A partir del pelatge fosc, el cos més curt i tenir la cua 
recta. A diferència del por c de granja, el senglar té les 
cames i el musell més llarg, les orelles curtes i 
aixecades i tenir uns grans ullals. A més, les seves 
potes tenen 4 dits.  

b) 

Figura 66. a) Exemplar de porc senglar on s observa el seu llarg 
musell. Font: Jerzy Strzelecki  i b) Porc senglar jove d edat entre 10 
i 12 mesos. Es pot veure que tenen el pelatge més clar i s intueixen 
les ratlles, que són  més evidents al néixer. Font: Tony Hisgett  

Porc senglar 
Sus scrofa 

a) 
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Castellà: Ratón de campo                                                    

Ratolí de bosc 
Apodemus sylvaticus 

És un ratolí més gran que el ratolí 
domèstic. A diferència d aquest, té els ulls 
grans i de color negre amb les orelles més 
allargades que les del ratolí domèstic.  
El seu pelatge varia de color segons l edat. 
Els joves tenen un color grisenc i els adults 
castany clar al dors, mentre que la zona 
ventral és blanca.   

És una espècie que pot viure a tot arreu, 
però prefereix els marges i les clarianes 
dels boscos. També el podem trobar en 
parcs i jardins de les ciutats. La seva 
alimentació consisteix bàsicament en fruits 
i llavors, però també pot menjar petits 
invertebrats.   

Té una longevitat molt curta, entre 6 i 18 
mesos, ja que és presa de tots els 
carnívors, siguin mamífers, rèptils o ocells. 
Per això tenen la primera gestació entre 
els 3 i 4 mesos de vida i poden fer 4 
ventrades l any.   

És d hàbits crepusculars i nocturns. 
El ratolí de bosc ha estat utilitzat en el 
camp com a bioindicador de la 
contaminació ambiental, per tant, allà on 
està present aquesta espècie és un 
ecosistema que gaudeix d una bona salut 
natural.   

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL   

No existeix cap amenaça per als ratolins de bosc i la 
seva població és estable.    

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Mamífers

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

Destaquen les seves orelles arrodonides i grans 
en comparació amb el cap, amb les potes del 
darrera més llargues que les del davant. A més, 
la cua és tant o més llarga com el seu cos. 
Es pot detectar la seva presència gràcies al fet 
que deixa les pinyes rosegades i ben escurades a 
la base dels pins. 

 

a)

 

b)

 

c)

 

Figura 67. a) Exemplar adult de ratolí de bosc. Font: Hans Hillewaert, b) 
Rastre de ratolí de bosc. Font: Manuel R. i c) Rastre de ratolí de bosc a 
les pinyes.  Font: James Lindsay. 
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Castellà: Ratón moruno                                                    

Ratolí mediterrani 
Mus spretus 

El ratolí mediterrani és molt semblant al 
ratolí domèstic. La seva coloració és bruna 
per la part dorsal i blanca per la part 
ventral. La cua és més curta que el cos.   

Habita en zones rurals, boscos i prats. En 
zones urbanes el podem trobar en parcs i 
jardins. Salimenta principalment de 
vegetals, com fruits i llavors, però també 
pot menjar petits invertebrats.   

Són d hàbits crepusculars i nocturns.   

Igual que el ratolí de bosc, és la presa de 
molts carnívors, entre els quals destaquen 
els ocells rapinyaires.   

En alguns casos, s ha utilitzat el ratolí 
mediterrani com a bioindicador per 
avaluar la contaminació per metalls i 
plaguicides en els ecosistemes.   

 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL   

Lús abusiu de pesticides i rodenticides fan disminuir les 
seves poblacions i, alhora perjudiquen altres elements 
de l ecosistema, provocant així importants 
desequilibris.    

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Mamífers

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

En aquest cas el podrem identificar i 
diferenciar del ratolí domèstic perquè la 
seva cua és més curta que el cos.   

a)

 

b)

 

Figura 68. a) Exemplar adult de ratolí mediterrani. Font: Jordi Baucells i 
b) Ratolí mediterrani al damunt d un arbre. Font: A. Camoyàn. 
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Castellà: Murciélago hortelano                                                  

Ratpenat dels graners 
Eptesicus serotinus 

Els ratpenats són quiròpters, que significa 
que tenen la mà alada.  
És un ratpenat gran i robust amb les 
orelles curtes i triangulars. El tragus és 
lineal amb l extrem arrodonit. El color del 
seu pelatge és més aviat brunenc amb la 
part ventral més clara. Els joves són de 
color grisós. Les femelles són més grans 
que els mascles.   

Aquesta espècie viu en refugis naturals, 
com les fissures en roques i arbres. També 
s ha adaptat perfectament a les esquerdes 
de les construccions humanes. Quan 
l espai del refugi ho permet, formen 
colònies de centenars d individus. 
Salimenta d insectes com escarabats, 
papallones nocturnes i arnes.   

Igual que totes les espècies de ratpenat 
usen l ecolocalitzador per desplaçar-se, 
mitjançant els sons que ells mateixos 
emeten.  
Són animals que dormen cap per avall 
perquè tenen les ales molt més grans que 
la resta del cos; si dormissin a terra, els 
costaria molt enlairar-se.   

Com tots els ratpenats durant l hivern 
duen a terme la hibernació.  
Són animals inofensius dels quals no es té 
un gran coneixement.    

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008. 

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL  

El descens de les poblacions ha estat a causa de les 
actuacions humanes: l alteració dels hàbitats naturals, 
les molèsties i actes vandàlics en refugis, la pèrdua de 
refugis per la restauració d edificis, intoxicació a causa 
de l ús de pesticides...   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Mamífers

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

Principalment la podrem identificar pels ultrasons que 
emet, però com no disposem dels detectors 
necessaris aquesta espècie es pot identificar a partir 
de la cua que sobresurt de la membrana que té entre 
les potes de darrera.  

 

Figura 69. Fotografia d un ratpenat dels graners. Font: Marcus Nolf. 
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Castellà: Salamanquesa común                                                 

El dragó comú és un petit rèptil de cos 
ample, robust i aplanat. La seva pell és 
rugosa amb escates berrugoses que 
semblen espines. La seva coloració varia 
en funció de la insolació: de gris clar a 
blanquinós rosat. La zona ventral és llisa i 
blanquinosa.  
Els seus dits són aplanats, arrodonits amb 
una mena de làmines adhesives que els 
permet enfilar-se per les parets. Igual que 
les sargantanes, els dragons també poden 
desprendre s de la cua en situacions de 
perill. Al cap d un temps la cua es regenera 
amb una coloració i tacte diferents.   

Pot viure en pobles, ciutats, masos i murs, 
sovint en patis i parets de zones 
tranquil·les amb algun punt de llum. 
Salimenta caçant petits insectes com 
mosquits, mosques, abelles, papallones i 
també aranyes.   

La femella pon 1-2 ous en cada posta i en 
pot fer dues o tres a l any. Naixeran els 
petits dragons al cap de 4 mesos.   

La rutina que segueix el dragó comú és 
prendre el sol a primera hora del matí i 
després s amaga fins a la nit. Un cop es fa 
fosc, es queda quiet a prop d un focus de 
llum per capturar fàcilment les seves 
preses.   

En el passat es pensava que aquest rèptil 
entrava a les cases per menjar-se la roba, 
quan en realitat el que menja són les 
arnes.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008.   

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL   

Gràcies a la seva capacitat per conviure amb l ésser 
humà les seves poblacions es mantenen estables. Tot i 
això, els habitatges moderns fan disminuir les 
possibilitats de trobar refugis segurs.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

Principalment pel seu cap i cos aplanat i per la pell 
rugosa.  

 

Figura 70. a) Dragó comú al que se li poden veure les escates 
berrugoses a la pell. Font: Florenci Vallès, b) Dragó comú en una 
paret. Font: Jiel Beaumadier i c) Detall dels dits del dragó comú on 
es poden veure les làmines adhesives . Font: Walter P. Pfliegler. 

a)

 

b)

 

c)

 
Dragó comú 
Tarentola mauritanica 

Rèptils
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Castellà: Lagartija ibérica                                                 

Aquesta espècie és una petita i estilitzada 
sargantana que té el musell punxegut i el 
cap lleugerament aplanat. La seva 
coloració pot ser molt variable; des del bru 
grisenc fins al verd intens amb taques 
dorsals aleatòries o, en algunes 
subespècies, ordenades formant una línia. 
El ventre és blanquinós, que durant 
l època de zel es pot tornar d un color 
ataronjat en alguns individus. Té la 
capacitat, igual que el dragó comú, de 
desprendre s de la cua en situacions de 
perill, posteriorment es regenera.   

El podem trobar habitant en zones 
rocoses, marges, parets, troncs d arbres i, 
fins i tot, en zones de conreu. Durant 
èpoques fredes hiverna o només surt en 
dies de sol. La seva dieta està formada 
bàsicament per invertebrats. La seva 
presència ens permet disposar d un 
insecticida natural, ja que caça una gran 
quantitat d insectes.   

La femella pon 2 o 3 ous a partir del mes 
d abril i els diposita en una petita 
excavació feta entre arrels o sota les 
roques.   

La cua és molt important per les 
sargantanes, ja que li serveix com a timó i 
punt de suport per conservar l equilibri, a 
més de ser una zona de reserva de greixos. 

  

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislat iu 2/ 2008. 
Dins el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas apareix inclosa en la 
categoria d interès especial.   

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL   

Les poblacions de sargantana no es troben amenaçades, 
ja que tenen una gran àrea de distribució i poden 
colonitzar hàbitats alterats i urbans amb facilitat. 
Tot i això, en un futur es podrien veure afectades per la 
desaparició de murs tradicionals, l ús excessiu de 
fitosanitaris, la intensificació de l agricultura i la 
introducció de nous depredadors, com els gats 
domèstics.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

COM EL PODEM IDENTIFICAR? 
Gràcies al seu musell punxegut i el cap aplanat. Però 
principalment la podrem identificar per la presència de 
taques clares formant una línia.  

a)

 

b)

 

c)

 

Figura 71. a) Sargantana ibèrica amb taques dorsals aleatòries. Font: 
Luís Fernández, b) Sargantana ibèrica amb taques ordenades formant 
una línia. Font: Janek i c) Sargantanes ibèriques quasi camuflades en 
una roca. Font: Alfredo. 

Sargantana ibèrica 
Podarcis hispanica 

Rèptils
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Castellà: Culebra viperina                                                 

El cap de la serp d aigua té una forma 
triangular i per la seva coloració es pot 
confondre amb l escurçó.  A diferència 
d aquest, té els ulls grossos i les pupil·les 
circulars. El seu color pot variar molt, però 
normalment és grisenc o verdós clar. La 
seva zona central pot ser blanquinosa, 
groguenca o vermellosa.   

És una serp típica de zones humides, 
cursos fluvials, llacunes i maresmes i 
s alimenta d insectes, mamífers, peixos i 
amfibis.   

La posta té lloc a principis de l estiu en 
cavitats que troba en les riberes dels rius. 
Els ous fan eclosió al setembre.   

És una excel·lent nedadora, tot i que a 
vegades també pot ser trobada lluny de 
l aigua reptant pel medi terrestre.   

Quan se sent amenaçada infla el cap 
darrere els ulls i la nuca, i bufa per fer 
veure que és un escurçó, però tot plegat és 
només una bona actuació, perquè aquesta 
espècie no té verí ni mossega. És 
completament inofensiva.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008.   

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL   

En general, aquesta espècie no té problemes de 
conservació però en alguns indrets s ha reduït la 
seva població. Probablement això es degui a la 
pèrdua de qualitat de l aigua, la presència 
d espècies introduïdes o una gran pressió per 
depredació.   

Estat de conservació a Catalunya: LC 

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

Principalment per la seva mida petita (menor 
de 70 cm), el cap triangular amb ulls grans i 
pupil·la rodona i amb un dibuix en forma de 
V a la part posterior del cap. Són típiques les 

taques fosques distribuïdes al llarg de tot el 
cos, a vegades en forma de ziga-zaga.   

a) 

b) c) 

Figura 72. a) Serp d aigua. Font: Bernard Dupont, b) Serp d aigua 
entre la vegetació. Font: Bernard Dupont i c) Serp d aigua on 
s observen clarament les taques més fosques. Font: David Pérez. 

Serp d aigua 
Natrix maura 

Rèptils
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Castellà: Culebra bastarda                                                 

Serp verda 
Malpolon monspessulanus 

La serp verda és la serp més gran que 
podem trobar a la Península Ibèrica.  
Té el cap gran, estret i una mica punxegut. 
El cos és robust i d aparença aspra. La seva 
coloració és uniforme, de verd olivaci a 
marró o gris. El ventre és blanquinós, 
groguenc o gris clar.   

Aquesta serp habita en diversos biòtops, 
entre els quals hi ha zones arbustives, 
matollars, zones obertes, boscos d alzinars 
i en barris perifèrics dins les zones 
urbanes. La seva dieta canvia amb el pas 
del temps, quan són joves s alimenten 
d invertebrats mentre que quan ja són 
adults, mengen preses més grans, com 
ratolins, conills, ocells, etc.   

Les femelles ponen un número molt 
variable d ous, que depèn de la mida de la 
femella. Aquests ous es ponen entre les 
fulles mortes. Les cries neixen entre agost i 
setembre i des de l octubre fins al març 
hibernen.   

És una serp agressiva, quan es veu 
amenaçada s alça com una cobra. Conté 
verí, que actua de forma local. L injecta 
pels ullals posteriors i només ho 
aconsegueix quan té la presa molt endins, 
provocant-li paràlisi. El seu verí no és 
perillós per a l ésser humà.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008.   

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL   

La seva principal amenaça és l ésser humà, perquè 
persegueix i agredeix la serp per ignorància o por.  
A més, les poblacions de serp verda pateixen els efectes 
dels atropellaments, la disminució de les seves preses, la 
fragmentació del seu hàbitat, l acumulació de pesticides 
en els seus teixits i els ous, etc.    

Estat de conservació a Catalunya: LC 

Rèptils

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR?  

Té unes esquames supraoculars que actuen com a visera 
i per sota queda l ull protegit i una depressió entre els 
ulls i els orificis nasals.  

a)

 

b)

 

c)

 

Figura 73. a) Serp verda. Font: Disponible al web: free-pet-
wallpapers.com, b) Detall del cap de la serp verda, on s aprecia la 
depressió entre els ulls i els orificis nasals. Font: Armando Aguilera i c) 
Serp verda alçant el cap.  Font: Ramon Pou. 
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Castellà: Serpiente de cristal o Lución                                            

Vidriol 
Anguis fragilis 

El vidriol és un llangardaix sense potes i de 
cos cilíndric cobert d escames suaus i 
brillants. El seu color és molt variable, pot 
ser bru, gris i fins i tot vermellós. Les 
femelles tenen una línia fosca que segueix 
la columna vertebral i dues de laterals més 
fosques, mentre que els mascles tenen 
una coloració més uniforme tot i que 
poden tenir taques blaves.   

Habiten en boscos de ribera i ambients de 
vegetació herbàcia amb pedres planes o 
troncs on es puguin refugiar.  Salimenta 
sobretot de llimacs i cucs.  
Són ovovivípars i cada femella dóna llum 
de 10 a 20 cries.    

Com que es tracta d un llangardaix i no 
d una serp, també disposa del mecanisme 
d alliberar la cua quan se sent en perill. 
Aquesta es regenerarà amb el temps. El 
seu nom científic significa serp fràgil i es 
deu a aquest fet.   

És una espècie hibernant i a partir 
d octubre samaga sota terra en galeries 
excavades per la femella o aprofitant les ja 
existents.   

Destaquen per la seva longevitat. Els 
vidriols poden arribar a viure 40 anys en el 
seu hàbitat natural i fins a 54 anys en 
captivitat.   

En l àmbit català es tracta d una espècie 
protegida de la fauna salvatge autòctona 
tal com dicta el Decret Legislatiu 2/2008.   

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL   

Es troba amenaçat localment per les grans 
humanitzacions que tenen lloc a la part baixa de rius i 
rieres, incendis forestals i tala de boscos.  
Mundialment, gràcies a la seva gran àrea de 
distribució no està amenaçada.   

Estat de conservació a Catalunya: DD 

Rèptils

  

COM EL PODEM IDENTIFICAR? 
El principal fet que permetrà identificar-lo i saber que 
no és una serp, és que té parpelles mòbils que li 
permeten obrir i tancar els ulls.   

a)

 

b)

 

c)

 

Figura 74. a) Vidriol a la desembocadura de la Tordera. Font: Javier 
Romera Cabrera, b) Exemplar de vidriol femella amb la cua 
regenerada. Font: Florenci Vallès i c) Detall del cap del vidriol femella. 
Font: Florenci Vallès.  
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Glossari  

FLORA1

  
Disàmara: fruit format per dues sàmares.  
Drupa: fruit carnós que conté interiorment un pinyol, com la cirera o l oliva.  
Estípit: tronc de les palmeres. Tija no ramificada de les plantes arbòries.  
Folíol: cadascuna de les divisions o segments independents de les fulles compostes.  
Fol·licle: fruit que sobre un cop arriba a la maduració però que ho fa només per una de les seves sutures.  
Fulles alternes:  aquelles fulles que es disposen en dos rengles a cada banda de al tija o branques, sense que se 
situïn al mateix nivell.  
Fulles compostes: aquelles fulles amb el limbe amb dues o més peces equivalents i més o menys simètriques. 
Fulles simples: aquelles fulles que tenen el limbe d una sola peça. 
Inflorescència: conjunt de flors disposades de forma ordenada i característica.  
Lanceolat -ada: òrgan que té forma d un ferro de llança.  
Limbe: part laminar de la fulla.  
Ovat -ada: fulla o qualsevol altre òrgan en forma d ou amb la part més ampla a la part inferior.  
Pecíol: peu o cua que sosté el limbe de la fulla i permet que es pugui inserir a la tija.  
Planta dioica: planta que presenta flors d un sol sexe, per tant l espècie té peus masculins i peus femenins.  
Planta monoica: planta que té les flors masculines i femenines en ella mateixa.  
Poncella: se n diu poncella del brot o ull de la flor abans d obrir-se.  
Rizoma: tija modificada per a la vida subterrània, que es desenvolupa horitzontalment.  
Sàmara: fruit sec amb una sola llavor i guarnit d un ala.   

FAUNA2

  

Estat de conservació d una espècie: Es tracta de la probabilitat que una espècie continuï existint en el present o 
en el futur proper. Es distingeixen diferents estats de conservació:   

- En perill crític (CR): Una espècie es considera en perill crític a Catalunya quan s enfronta a un risc 
d extinció extremadament alt.  

- En perill (EN): Una espècie es considera en perill d extinció a Catalunya quan es creu que s enfronta a 
un risc d extinció molt alt.  

- Vulnerable (VU): Una espècie es considera vulnerable a Catalunya quan es creu que s enfronta a un risc 
d extinció alt.  

- Propera a l amenaça (NT): Una espècie es considera propera a l amenaça a Catalunya quan, tot i que no 
ha estat qualificada per cap dels criteris d amenaça superior, pot complir-ne algun actualment o en un 
futur proper.  

- Preocupació menor (LC): Una espècie es considera de preocupació menor a Catalunya quan no ha estat 
qualificada com a propera a l amenaça.  

- Dades insuficients (DD): Es considera que una espècie té dades insuficients per ser avaluada a 
Catalunya quan, a partir de les dades què es disposa, no és possible avaluar de manera directa o 
indirecta el seu estat de conservació ni el seu risc d extinció.  

- No avaluada (NE): Espècies introduïdes per part de l home que a partir del 1900, o bé espècies 
autòctones que no han criat mai de manera regular a Catalunya.  

                                                          

 

1 Les definicions d aquest glossari s han extret del glossari de botànica agrícola i forestal de la Universitat de Lleida 
(disponible al web: http://botanicavirtual.udl.es).   

2 Definicions extretes de la Llista Vermella de la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura i els Recursos 
Naturals) 

http://botanicavirtual.udl.es
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