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1. INTRODUCCIÓ 

El Parc de la Serralada Litoral forma part de la Xarxa d'Espais Naturals protegits, promoguts 

i gestionats per la Diputació de Barcelona. El Parc està emparat legalment per un Pla 

especial de protecció del medi físic i el paisatge, aprovat el 2004. Té una extensió de 4.042 

hectàrees amb territori de 15 municipis diferents del Maresme i del Vallès Oriental. És, de 

fet, una secció de la Serralada Litoral que fa de partió entre el Maresme i el Vallès Oriental, 

entre les rieres i torrents del Maresme i les conques del Mogent-Besòs al cantó vallesà. El 

sòcol és conformat enterament per roques magmàtiques intrusives, bàsicament granític amb 

roques filonianes. La vegetació hegemònica són els boscos, les màquies i les brolles 

mediterrànies (alzinars, boscos de pi pinyer, estepars, màquies de bruc i arboç, etc.) 

enriquides amb la vegetació de ribera (verneda, pollancreda) que ressegueix els torrents 

més frescals. Les zones obertes, les pastures i els camps han disminuït amb el pas dels 

anys i a mesura que hom guanya alçada la seva contribució és percentualment menor. 

Lògicament, la fauna que hi domina és la característica de les forests mediterrànies  

(senglar, rata cellarda, picot verd, sargantana cuallarga, etc.) amb alguns elements més 

característics de les boscanes decídues centreeuropees (cabirol, serp d’Esculapi, pica-

soques blau, etc.). La fauna vinculada als camps i a les pastures, a les zones obertes, 

davalla en paral·lel als canvis de paisatge, d’estructura forestal i composició florística. La 

vinculada als ecosistemes aquàtics depèn de les basses de rec o ornamentals i, és clar, dels 

torrents de l’obaga que menen llurs aigües cap al Mogent o al Besòs. El Parc llinda amb la 

riba esquerra del Mogent al Pla de Ca l’Ametller i al de can Vilaró, motiu pel qual els peixos 

del Mogent, els ocells aquàtics i de la vegetació helofítica dels marges s’han inclòs en 

aquest inventari. Les restes humanes més antigues que s’han trobat són del neolític i els 

monuments megalítics hi són abundants (dolmen de Castellruf, dolmen de Can Gurri, 

dolmen de Céllecs, menhir de Castellruf, Pedra del Diable, Pedra de les Orenetes, etc.). 

Actualment, tot l’espai és envoltat per una zona d’alta densitat demogràfica, tant al vessant 

del Maresme com del Vallès. Per això, la freqüentació humana hi és elevada, sobretot, en 

caps de setmana i festius, per a realitzar-hi activitats lúdiques (excursionisme, córrer, 

bicicleta de muntanya, etc.) però també de tradicionals (collir bolets, espàrrecs, etc.). El Parc 

féu aquest encàrrec a qui signa aquest inventari per actualitzar i harmonitzar el devessall de 

dades i registres faunístics i, alhora, per incloure o excloure espècies dubtoses per a la 

comunitat tècnica i científica.  
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2. OBJECTIUS 

A grans trets, l’objectiu del treball és fer una relació actualitzada dels vertebrats (peixos, 

amfibis, rèptils, ocells i mamífers) que actualment viuen o s’han observat (ocells o rates 

pinyades de pas migratori que no hivernen ni nidifiquen al Parc) al Parc de la Serralada 

Litoral. El catàleg inclou també les espècies exòtiques que s’han establert al Parc, de 

forma més o menys consolidada. No inclou, en canvi, espècies domèstiques (gat, gos, etc.) 

que es poden trobar al territori del Parc.  

Així doncs, els objectius del Catàleg són:  

 Inventariar el patrimoni de la fauna vertebrada (peixos, amfibis, rèptils, ocells i 

mamífers) del Parc de la Serralada Litoral. 

 Descriure la distribució de l’espècie de forma succinta (per exemple: arreu del Parc, 

només al sector oriental del Parc, només a l’obaga, associat als torrents, etc.). 

 Diferenciar la fenologia de les espècies d’ocells (residents, estivals reproductors, 

estivals no reproductors, hivernants o de pas migratori).  

 Relacionar cada espècie amb les figures de protecció legal segons el marc 

legislatiu català, espanyol i europeu i de l’estat de conservació en funció de les 

categories de la Unió Internacional de Conservació de la Natura (UICN) sempre i 

quan existeixin en un marc català (avui per avui només per als peixos, ocells, i rates 

pinyades).  
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3. METODOLOGIA 

Per a la realització d’aquest catàleg no s’ha realitzat treball de camp i tot el treball ha estat, 

exclusivament, de gabinet.  

Les fonts principals d’informació que han fornit de dades per a la realització d’aquest 

treball són: 

1. Ornitho.cat: s’han obtingut els registres de les espècies de vertebrats que s’han 

entrat en aquesta web durant el període 1981-2020, més concretament només els 

registres inclosos dins dels límits del Parc. Són un total de 138.426 dades. Els ocells 

amb el 98,4% de les dades totals són el grup hegemònic. Els peixos i les rates 

pinyades amb tan sols 14 dades són els dos grups amb menys registres.  

Taula 1: Registres dins del Parc  

Grup biològic Nombre de registres 

Amfibis 657 

Mamífers 905 

Ocells 136.228 

Peixos 14 

Rèptils 608 

Rates pinyades  14 

TOTAL 138.426 

Font: Ornitho.cat 

 

1. Projecte “Sylvia”: estacions d’anellament d’esforç constant que estandarditzen la 

metodologia de captura i anellament d’ocells.  

 

2. Projecte “Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya” (SOCC): transsectes de 3 

km on es registren tots els ocells detectats (observats o escoltats) en 6 seccions de 

500 metres cadascuna d’elles. Se’n fan 3 dins del Parc.  

 

3. Prioritat d’ocells per a la conservació a la xarxa de Parcs de la Diputació de 

Barcelona: document “excel” elaborat per l’Institut Català d’Ornitologia.  

 

4. Banc de Dades de la Biodiversitat de Catalunya: web que aplega els registres 

històrics de flora i fauna a Catalunya i la seva distribució i visualització geogràfica. 

S’hi refereix al treball com a BDBC. Desglossat en quadrats de 10 x 10 km.  

 

5. Informació matisada per experts: contactats personalment per qui signa aquest 

estudi. Han col·laborat desinteressadament en el catàleg amb l’objectiu de millorar-

lo. Són l’Arnau Tolrà i l’Enric Aparicio per als peixos, en Xavier Riera, en Joan 

Maluquer i Daniel Fernández per als amfibis i rèptils, l’Institut Català d’Ornitologia per 

als ocells, i, finalment, els serveis tècnics del Parc i de la Diputació de Barcelona.  

Addicionalment i per a determinats grups biològics s’han emprat una sèrie d’estudis i 

documents tècnics, més enllà dels llibres detallats a la bibliografia. A saber:  
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 Avaluació de l’estat de qualitat dels sistemes fluvials de la conca del Besòs (Boada, 

M. et al., 2018).  

 Seguiment d’indicadors socioecològics en conques fluvials mediterrànies: conca del 

Besòs (Boada, M. et al., 2019). 

 Amfibis i rèptils del Parc Serralada Litoral (Campeny, R., 2001). 

 Amfibis i rèptils del Parc Serralada Litoral-Catàleg (Campeny, R. et al, 2013). 

 Anàlisi del Torrent Cuquet com a possible hàbitat per a l’alliberament de tortugues de 

rierol (CRARC, 2008).  

 Bioindicadors de la gestió i l’ús social al Parc de la Serralada Litoral. L’astor, l’àguila 

marcenca, l’aligot vesper i el duc (Macià, F.X. et al.,  2010-16). 

 Estudi de la distribució del rossinyol del Japó al Parc de la Serralada Litoral (Alonso, 

P., 2016-17).  

 Anàlisi i modelització espacial de les espècies d’ocells exòtics al Parc Serralada 

Litoral (Santmartí, R. et al., 2010) 

 Inventari i seguiment dels quiròpters del Parc de la Serralada Litoral (Flaquer, C. et 

al., 2006-2016).  

 Avaluació de l’estatus del turó (Mustela putorius) al Parc de la Serralada Litoral 

(García-Rodríguez, S. et al., 2008).  

 Distribució dels mamífers del Parc Serralada Litoral (Galanthus, 2001-04).  

Quant a la vàlua legal i conservacionista  l’anàlisi s’ha fet a partir de la legislació 

europea, catalana i espanyola i l’estatus de conservació amb les categories de la UICN 

(“Unió Internacional de Conservació de la Natura”) per als únics 3 grups biològics (peixos, 

ocells i rates pinyades) dels quals hi ha informació d’àmbit català. Aquestes disposicions 

legals i catàlegs d’estats de conservació són:  

1. Directiva 97/62/CE relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora 

silvestres (“Directiva Hàbitats”). Quant a les espècies de fauna els annexos 

rellevants són l’Annex II (“espècies animals i vegetals d’interès comunitari per a la 

conservació de les quals és necessari designar zones especials de conservació” –

ZEC-), l’Annex IV (“espècies animals i vegetals d’interès comunitari que requereixen 

una protecció estricta”) i, en menor grau, l’Annex V (“espècies animals  i vegetals 

d’interès comunitari la recol·lecta i explotació de les quals a la natura poden ser 

objecte de mesures de gestió”).  

 

2. Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell de 30 de novembre de 

2009  relativa a la conservació d’aus silvestres (“Directiva Aus”): a l’Annex I hi ha la 

llista d’espècies que “seran objecte de mesures de conservació especials quant al 

seu hàbitat amb la finalitat d’assegurar la seva supervivència i la seva reproducció en 

la seva àrea de distribució”.  

 

3. Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. De la llista que estableix es seleccionen només les espècies del 

catàleg que es consideren amenaçades a nivell de l’Estat Espanyol. Aquest catàleg 

es desglossa en dues categories: “en perill d’extinció”  (“espècie, subespècie o 

població d’una espècie la supervivència de la qual és poc probable si els factors 

causals de la seva situació actual continuen actuant”) i “vulnerable” (“espècie, 
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subespècie o població d’una espècie que corre el risc de passar a la categoria 

anterior en un futur immediat si els factores adversos que actuen sobre ella no són 

corregits”).  

 

4. Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el “Catálogo español 

de especies exóticas invasoras”. La llista d’espècies permet determinar quines 

espècies exòtiques són considerades, legalment, invasores.  

 

5. Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

protecció dels animals: inclou un sol annex amb les “espècies protegides de la 

fauna salvatge autòctona”. Les espècies que hi consten són protegides i 

desglossades 4 categories (A, B, C i D) en ordre decreixent de vàlua 

conservacionista i, alhora, de la magnitud de sanció que s’hi vincula.  

 

6. Estatus de conservació segons criteris de la UICN: les categories són 

estandarditzades i s’empren les mateixes arreu del món. Els resultats canvien en 

funció de l’àmbit geogràfic ja que, per exemple, una espècie que sigui molt rara i 

escassa a Catalunya serà considerada “amenaçada” (categoria que aplega les 

categories “vulnerable”, “en perill” o “en perill crític”) però si és abundant a Europa allí 

serà considerada de “preocupació menor”. S’ha utilitzat per als tres únics grups 

biològics que estaven catalogats per obres sectorials en l’àmbit català: peixos, ocells 

i rates-pinyades. Les categories utilitzades són les següents (en negreta les tres 

categories que inclouen les espècies “amenaçades).  

 

 Preocupació menor (LC) 

 Pròxima a l’amenaça (NT) 

 Vulnerable (VU) 

 En Perill (EN) 

 En perill crític (CR) 

 Extingida en estat salvatge (EW) 

 Extingida  

 

Imatge 1: Categories de la UICN de l’estat de conservació  

 

Font: © Wikimmedia 

 

Amb tota aquesta informació s’han creat 6 catàlegs en format “excel”: peixos, amfibis, 

rèptils, ocells, rates pinyades i mamífers. Les rates pinyades tot i ser de la classe 

taxonòmica dels mamífers s’ha considerat oportú de tractar-les a part, tant per l’important 

nombre d’espècies com pels buits de coneixement superior que planen damunt d’elles.  

Cadascun dels 6 catàlegs “excel” conté dues llistes d’espècies:  
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 Llista d’espècies de presència segura/altament probable al Parc: és la principal i la 

que hauria de servir de referència tècnica. Per a cada espècie s’hi desgrana en 

columnes els aspectes següents: 

 

 Codi: numèric i ordinal 

 Nom català 

 Nom científic 

 Nom popular (si es disposa d’ell) 

 Nom castellà 

 Nom anglès 

 Registres “Ornitho”: total de dades obtingudes d’aquesta base de 

dades que inclou els 6 grups que són objecte d’estudi (per als ocells 

addicionalment hi ha les dades del projectes “Sylvia” i “SOCC”) 

 Altres fonts: normalment el BDBC però també llibres i informes 

sectorials 

 Exòtica/Exòtica invasora 

 Estat de Conservació a Catalunya: només per a peixos, ocells i rates 

pinyades 

 Legislació espanyola 

 Legislació catalana 

 Legislació europea 

 Distribució aproximada: breu descripció de la distribució al Parc (arreu, 

només en torrenteres, en obagues, etc.) 

 

 Llista d’espècies antigues i/o de presència dubtosa al Parc: aquesta llista és un 

calaix de sastre de mida reduïda i  que aplega espècies diverses que hi són incloses 

per causes diferents. Hi ha espècies que per qui signa aquest treball tenen una 

presència altament improbable al Parc malgrat que alguns autors/treballs diguin que 

hi són. També hi ha espècies que només s’han observat una o poques vegades i 

que, per tant, les seves poblacions són extingides o no pas viables. També hi ha 

espècies que  surten en alguns catàlegs per errors d’identificació. Sigui com sigui, en 

aquesta llista addicional la informació és menor i només s’hi fa constar el nom català, 

el nom científic i un comentari breu dels motius que han portat a no incloure l’espècie 

en la llista de referència o primera de les dues.  

Imatge 2: Aspecte del catàleg “excel” d’amfibis i les seves 2 llistes  

 

Font: Pere Alzina 
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4.  RESULTATS I DISCUSSIÓ 

4.1. Vertebrats 

Per al recompte del total de vertebrats del Parc s’han tingut en compte només les espècies 

d’ocells nidificants (residents i estivals reproductores) i, en canvi, s’han descomptat les 

espècies d’ocells no nidificants (hivernants, de pas o estivals no reproductores). Comptat i 

debatut, hi ha 165 espècies de vertebrats que viuen en el Parc, la majoria d’elles durant tot 

l’any (amfibis, rèptils, ocells residents i mamífers) però algunes només una part de l’any 

(diverses espècies de rates pinyades i ocells estivals reproductors). El grup més ben 

representat és el del ocells nidificants (95 espècies), seguit dels mamífers (33 espècies: 11 

rates pinyades i 22 mamífers “terrestres”), rèptils (18 espècies), amfibis (10 espècies) i 

peixos (9 espècies).  

Gràfic 1: Riquesa d’espècies desglossada per classe taxonòmica 

 

Font: Pere Alzina 

Semblantment, a nivell percentual els ocells nidificants aporten més de la meitat (58%) de 

les espècies i els mamífers una cinquena part (20%). El 22% restant es distribueix entre els 

rèptils (11%), amfibis (6%) i peixos (5%).  

Gràfic 2: Aportació percentual a la riquesa específica per classe taxonòmica  
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Font: Pere Alzina 

Lògicament, si es tenen en consideració les espècies d’ocells no nidificants (hivernants, 

estivals no reproductores i de pas) i les espècies antigues i/o dubtoses dels altres grups 

biològics restants la riquesa específica s’incrementa notablement i, en certa manera, de 

forma poc acurada o artificiosa. D’aquesta forma, la riquesa passaria de 165 espècies a 

286 o el que és el mateix que s’incrementaria en 121 espècies o, pràcticament, en un 73,3% 

respecte el valor que es considera més acurat. El grup que modifica més el seu ordre de 

magnitud de riquesa és, lògicament, el dels ocells (+100 espècies), seguit dels mamífers 

(+14 espècies) –amb rates pinyades- i rèptils (+5 espècies).  

Gràfic 3: Riquesa d’espècies per classe taxonòmica 

 

Font: Pere Alzina 
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4.2. Peixos 

S’han inventariat a través de diverses fonts d’informació 9 espècies de peixos al Parc, 

entre les quals 4 espècies autòctones i 5 d’exòtiques. Les espècies s’han detectat en 

basses de rec o ornamentals i, sobretot, al riu Mogent. No es descarta que alguna espècie 

que es trobi al Mogent pugui ser present temporalment en els trams baixos d’alguns dels 

torrents tributaris en èpoques de cabal elevat.  

Les 4 espècies autòctones són el barb de muntanya (Barbus meridionalis), la bagra 

(Squalius laietanus), el llopet de riu (Cobitis paludica) i l’anguila (Anguilla anguilla). Les 

dues primeres tenen, a Catalunya, una categoria “Vulnerable” (VU), la tercera “En Perill 

Crític” (CR) i la quarta i darrera, l’anguila, es considera “En Perill” (EN). El barb de muntanya 

gaudeix del grau màxim de protecció europea (Annex II). El llopet de riu (Cobitis paludica), el 

que gaudeix d’un pitjor estat de conservació a Catalunya (CR) i, a més, és l’única espècie 

que està protegida per la legislació catalana (categoria D).  

Les 5 espècies exòtiques són el carpí daurat (Carassius auratus), la carpa (Cyprinus carpio), 

el veró/veró de Llenguadoc (Phoxinus sp.), el gardí (Scardinius erythrophthalmus) i la 

gambúsia (Gambusia holbrooki). D’aquestes n’hi ha 2 que són invasores: la carpa 

(Cyprinus carpio) i la gambúsia (Gambusia holbrooki). Hi ha, per tant, menys espècies 

exòtiques invasores (2) que no invasores (3).  

És plausible que es puguin trobar noves espècies de peixos en prospeccions més intenses 

al Mogent, en moments de cabals elevats als torrents afluents -per l’entrada puntual de 

peixos del Mogent a les parts baixes dels torrents- o en basses de rec i/o ornamentals on 

s’hi hagin produït alliberaments deliberats d’exemplars, normalment exòtics. 

Seria també interessant fer un treball de camp als torrents que porten aigua durant més 

temps (torrent d’en Cuquet, riera de Vallromanes, etc.), tots ells tributaris del Mogent. 

Quant al grup Phoxinus sp. –exòtic- cal dir que fins fa poc es considerava que contenia una 

sola espècie de distribució europea general que era el Phoxinus phoxinus. Tanmateix, 

estudis recents han posat de manifest que certes poblacions amb diferències morfològiques 

i genètiques haurien de ser separades en espècies diferents. Més concretament, a la 

Península Ibèrica s’hi trobaria el Phoxinus bigerri, el Phoxinus septimaniae i, probablement, 

el Phoxinus phoxinus. La diferenciació específica és extremadament complexa i, 

consegüentment, en aquest catàleg s’han tractat de forma unitària com a Phoxinus sp. En el 

cas del Besòs, estudis recents semblen demostrar que dues espècies coexisteixen a la 

conca, sense detallar en quins afluents: Phoxinus septimnaniae i una altra, per descriure, 

referenciada com a Phoxinus sp.  

No hi ha dades que el peix sol (Lepomis gibbosus) es trobi al Mogent però sí al Congost. És 

per això que l’espècie s’ha posat a la llista d’espècies antigues/dubtoses perquè és plausible 

que es pugui trobar algun exemplar al Mogent en un futur no llunyà.   
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4.3. Amfibis 

S’han inventariat 10 espècies d’amfibis al Parc, totes elles autòctones i una més que les 

que constaven en catàlegs anteriors (2011 i 2013, Minuartia Estudis Ambientals). 

D’aquestes espècies  destaca la recent troballa (Fernàndez, D., Maluquer, J. & Miras, M., 

2016) d’una nova espècie, la granota de Graf (Pelophylax kl. grafi) a La Roca del Vallès. 

Cal comentar el cas del gripau d’esperons (Pelobates cultripes) perquè només hi ha cites 

antigues i es considera extingit en tant que espècie reproductora. Ara bé, a partir del 2017 

s’inicià un projecte de reintroducció de l’espècie al Parc en una finca del municipi de Cabrera 

de Mar). S’han alliberat 1300 capgrossos metamòrfics el 2019 i vora els 3000 aquest 2020. 

Es creu que a la primavera del 2021 ja es reproduirà en aquest entorn. Avui per avui, doncs, 

l’espècie és present al Parc però encara no s’hi reprodueix. En menor grau, també convé 

esmentar la granoteta de punts (Pelodytes punctatus) que és rara, amb poques cites i de 

localització dispersa, sud i nord del Parc, sovint als límits d'aquest.  

Del total de 10 espècies n’hi ha 8 que són protegides per la legislació catalana i incloses en 

la categoria D, mentre que la granota verda ibèrica i la granota de Graf no estan pas 

protegides. A nivell de legislació europea cal significar que no hi ha cap espècie inclosa en 

l’Annex II però sí que n’hi ha 5 que d’incloses en l’Annex IV. Aquestes són: 

 Tritó verd (Triturus marmoratus) 

 Tòtil comú (Alytes obstetricans) 

 Gripau d’esperons (Pelobates cultripes) 

 Gripau corredor (Epidalea calamita) 

 Reineta meridional (Hyla meridionalis) 

Imatge 3: La reineta, espècie arborícola  

 

Font: Enric Badosa 

 

A més, a la llista d’espècies antigues/dubtoses hi ha la granota pintada (Discoglossus 

pictus) car hi ha 2 dades al BDBC (UTM: DG 49) a Vilassar de Mar i Premià de Dalt però, 

aparentment, fora del Parc. Està en expansió i no seria gens sorprenent que en un termini 
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proper es trobessin més exemplars. És una espècie inclosa a l’Annex IV de la Directiva 

Hàbitats i que no és protegida per la legislació catalana pel seu caràcter exòtic. Una possible 

interacció negativa de la granota pintada amb les altres espècies autòctones d’amfibis és la 

seva capacitat de ser portadora asimptomàtica de malalties emergents d’amfibis.   

Imatge 4: La granota verda és abundant en basses de rec i ornamentals 

 

Font: Júlia Ferrer 
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4.4. Rèptils 

S’han inventariat 18 espècies de rèptils al Parc. D’aquestes n’hi ha 17 d’autòctones i 1 

d’exòtica i invasora (tortuga d’aigua americana o de Florida).  

De les 17 espècies autòctones destaquen les 2 tortugues, una de terrestre i una d’aigua 

dolça:  la tortuga mediterrània (Testudo hermanni) i la tortuga de rierol (Mauremys 

leprosa). Ambdues espècies són incloses en el grau màxim de protecció europeu, en 

l’Annex II (i en l’Annex IV). De la primera no se n’ha provat les poblacions viables i es creu 

que la majoria d’exemplars són assilvestrats o amb elevada probabilitat de ser-ho. De la 

segona sí, es troba al Mogent, on es troben la majoria d'exemplars però també s'han trobat 

exemplars aïllats en altres llocs (basses de rec del Maresme i el Vallès Oriental).  

Hi ha 2 altres espècies incloses en l’Annex IV europeu: la serp de ferradura (Hemorrhois 

hippocrepis) i la serp d’Esculapi (Zamenis longissimus) amb requeriment d’hàbitats oposats 

(prats sabanoides assolellats per a la primera espècie i zones forestals humides per a la 

segona). De la serp de ferradura hi ha sols dues cites recollides i validades (“Amfibis i 

Rèptils del Parc Serralada Litoral”, Minuartia, 2013) mentre que de la segona tan sols hi ha 

una cita a l’Ornitho però diverses al BDBC (Céllecs i Sant Mateu entre les localitzacions 

segures). Espècie en clara expansió des del Montnegre cap al sud. En el conjunt de les 18 

espècies inventariades, serp de ferradura a banda, n’hi ha una altra que no té dades 

recollides a Ornitho però que, això no obstant, s’ha inclòs en el catàleg. Es tracta de 

l’escurçó pirinenc (Vipera aspis). Hi ha dues dades al BDBC a la UTM DG40: una fora del 

Parc (can Congostell) però l’altra de localització indeterminada. El catàleg “Amfibis i Rèptils 

del Parc Serralada Litoral” (Minuartia, 2013) en recull una altra al límit meridional del Parc. 

És una espècie que fa anys tenia seu límit meridional al Montnegre però des de fa algunes 

desenes d’anys també ha colonitzat el sector del Corredor i es va estenent cap al sud. És 

probable que el nombre de cites s’incrementi amb més prospeccions. El llangardaix 

ocel·lat (Timon lepidus) és una altra espècie interessant a nivell legal (categoria C a la 

legislació catalana), més abundant als vessants litorals del Parc però amb una tendència 

regressiva general.  

Imatge 5: No s’ha comprovat la reproducció de la tortuga mediterrània 
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Font: Pere Alzina 

L’única espècie exòtica també és invasora i es tracta de la tortuga d’aigua americana o 

de Florida (Trachemys scripta).  

Imatge 6: El dragó és present en zones habitades 

 

Font: Pere Alzina 

La llista d’espècies antigues/dubtoses inclou 5 espècies per diferents motivacions que tot 

seguit es comenten:  

 Tortuga mora (Testudo graeca): presència recollida per un estudi específic 

(Minuartia, 2013) on en tant que espècie al·lòctona no s’hi fan constar ni el total de 

cites ni sengles localitzacions. No consta, però, cap dada al BDBC tot i que n’hi ha 

una de pròxima a l’àmbit d’estudi però dins de la ciutat de Barcelona i, per tant, d’un 

exemplar escapat. És una espècie molt termòfila i que viu a prop del mar (excepte al 

Vallès Oriental, Vallès Occidental i Bages) i sempre per sota dels 150 metres 

d'alçada. 

 Lludrió llistat (Chalcides striatus): Hi ha 2 dades al BDBC a la UTM DG40 de 

localització i data no precises. No és recollit ni a l'”Atles dels Amfibis i Rèptils de 

Catalunya i Andorra” (1995) ni a d’altres estudis específics (Minuartia, 2013). Si 

existís al Parc seria en zones de gramínies i, per tant, de forma molt localitzada i 

escassa. Caldria fer-ne una prospecció intensiva en zones òptimes per a aquesta 

espècie.  

 Sargantana roquera (Podarcis muralis): Hi ha 1 dada a Ornitho. A més, hi ha 1 dada 

pròxima al Parc (UTM DF39, Santa Coloma de Gramenet) recollida pel BDBC. 

Tanmateix, no és recollida ni a l'”Atles dels Amfibis i Rèptils de Catalunya i Andorra” 

(1995) ni a altres estudis específics (Minuartia, 2013). La dada d’Ornitho podria 

tractar-se d'un error en la identificació  ja que la població més propera és prou lluny 

de l’àmbit. 

 Escurçó ibèric  (Vipera latastei): Hi ha 1 dada a Vallromanes del 1980 (Rivera & Sáez, 

2003) considerada vàlida però molt antiga. A més,  hi ha 1 dada pròxima al Parc 

(UTM  DF39, Santa Coloma de Gramenet) recollida pel BDBC. Tanmateix, 

probablement cal considerar-lo extingit al Parc. Caldria un treball de prospecció 

intensa i específica en els hàbitats més favorables a l’espècie per acabar de dirimir la 

seva presència actual.  
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 Pitó reial (Phyton regius): presència recollida per un estudi específic (Minuartia, 

2013) on en tant que espècie al·lòctona no s’hi fa constar ni el nombre de cites ni 

sengles localitzacions. Espècie de l'Àfrica tropical que no s’ha establert pas a l’àmbit.  

D’aquestes 5 espècies dubtoses hom creu que només 1 o 2 podrien arribar a trobar-se 

en algun punt del Parc, de forma localitzada i escassa. Aquestes espècies són l’escurçó 

ibèric (Vipera latastei) i, potser, el lludrió llistat (Chalcides striatus). Seria convenient fer una 

prospecció intensiva en zones potencialment òptimes per a descartar-les o incloure-les 

definitivament a la llista de rèptils. Les 3 espècies restants es considera que, avui per avui, 

són inexistents o amb individus que no formen pas poblacions reproductores.  
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4.5. Ocells 

S’han registrat un total de 195 espècies d’ocells, 181 espècies autòctones i 14 espècies 

exòtiques. 

De les 14 espècies exòtiques, la meitat (7 espècies) són invasores:  

 Oca d’Egipte (Alopochen aegyptiaca) 

 Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus) 

 Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)  

 Múnia roig (Amandava amandava) 

 Bec de corall senegalès (Estrilda astrild).  

 Bec de corall cuanegre (Estrilda troglodytes) 

 Rossinyol del Japó (Leiothrix lutea) 

Convé esmentar aquí la recent colonització (Alonso, P., 2017) de l’espai per part del 

rossinyol del Japó (Leiothrix lutea), més abundant i estès en període hivernal que en 

període estival de nidificació. Això no obstant, són diverses desenes de registres en ple 

període reproductor.  

De la resta d’espècies exòtiques que no són invasores, el faisà (Phasianus colchicus), és, 

probablement, l’única espècie que s’ha establert com a nidificant i, per tant, que compta amb 

una població viable i consolidada.   

Es calcula que hi ha unes 95 espècies nidificants al Parc, de les quals n’hi ha 62 de 

residents i 33 d’estivals reproductores. Les espècies nidificants són les que confereixen 

més valor al territori per tal com revelen una qualitat òptima d’hàbitat (tranquil·litat per a fer 

el niu, abundància de menjar per a l’alimentació dels pollets, etc.) per a la parella adulta i per 

a la seva descendència que, a vegades, consta de postes diferents. És plausible que alguna 

de les espècies inventariades ara no hi facin niu o facin niu a prop del Parc però fora dels 

seus límits. Semblantment, és probable també que algunes de les espècies que no s’han 

considerat nidificants puguin actualment fer niu localment i de forma escassa en algun punt 

del Parc.  

Gràfic 4: Percentatge de nidificants segons la seva fenologia 
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Font: Pere Alzina 

Hi ha 4 espècies posades en la categoria d’estivals no reproductores que són l’oreneta 

cuablanca (Delichon urbica), l’oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica), el falciot negre (Apus 

apus) i el ballester (Apus melba). Es tracta d’espècies que bàsicament fan els nius en 

edificis dels nuclis habitats del perímetre del Parc amb l’excepció de l’oreneta cua-rogenca 

que el sol fer en viaductes, ponts, tubs i canalitzacions de mida diversa.   

Hi ha 32 espècies categoritzades com a hivernants com la becada (Scolopax rusticola), el 

tord ala-roig (Turdus iliacus), la griva cerdana (Turdus pilaris), el pinsà mec (Fringilla 

montifringilla), el pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula), el lluer (Carduelis spinus), el pardal de 

bardissa (Prunella modularis), el cercavores (Prunella collaris), el reietó (Regulus regulus) o 

el pela-roques (Tichodroma muraria).  

Hi ha 64 espècies de pas, algunes d’elles tan sols sobrevolen l’espai aeri del Parc i no s’hi 

aturen pas. Són, pràcticament, un terç del total. Aquest nombre podria créixer notablement si 

hi hagués una prospecció intensiva del tram del Mogent que llinda amb el Parc. Aquest 

sector aplega un reguitzell d’espècies que s’hi arreceren a l’hivern i que no es troben als 

boscos, brolles i camps del Parc. Ara bé, és sobretot en els passos migratoris quan el riu 

esdevé un hàbitat molt adequat per a moltes espècies del centre i nord d’Europa i que, 

durant unes hores o uns pocs dies, s’aturen al riu a descansar i alimentar-se abans de 

reprendre la llarga migració nord enllà. Per tant, la prospecció intensiva dels ocells a l’hivern 

i en els passos migratoris en aquest tram fluvial ran del Parc, hi faria créixer, molt 

probablement, el nombre d’espècies de pas i/o hivernants.  

Entre aquestes espècies migratòries hi ha la cigonya (Ciconia ciconia), la grua (Grus grus), 

el falcó de la reina (Falco eleonare), l’arpella (Circus aeroginosus), el milà negre (Milvus 

migrans), el milà reial (Milvus milvus), l’àliga pescadora (Pandion haliaetus), el 

mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), el bitxac rogenc (Saxicola rubetra) o el mosquiter de 

passa (Phylloscopus trochilus).  

Gràfic 5: Riquesa d’espècies d’ocells segons la seva fenologia 
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Font: Pere Alzina 

De totes les espècies nidificants és el botxí meridional (Lanius meridionalis) el que té un 

estat de conservació a Catalunya més precari: espècie en perill (EN). Hi ha altres espècies 

amb un estatus de conservació vulnerable (VU) com l’aligot vesper (Pernis apivorus), el xot 

(Otus scops), l’òliba (Tyto alba), el picot garser petit (Dendrocopos minor), el mosquiter 

comú (Phylloscopus collybita), el bitxac comú (Saxicola torquata), la cadernera (Carduelis 

carduelis), el verdum (Carduelis chloris), el passerell (Carduelis cannabina) o la cuereta 

torrentera (Motacilla cinerea).  

Imatge 7: L’àliga calçada s’observa en pas migratori 

 

Font: Júlia Ferrer  

Hi ha 11 espècies nidificants incloses en l’Annex I de la Directiva Aus. Hi ha rapinyaires 

(astor, duc, etc.) però també n’hi ha d’altres que no (enganyapastors, tallareta cuallarga, 

hortolà, etc.). Aquestes espècies són:  

 Astor (Accipiter gentilis) 

 Àguila marcenca (Circaetus gallicus) 

 Aligot vesper (Pernis apivorus) 

 Duc (Bubo bubo) 

 Corriol petit (Charadrius dubius) 

 Enganyapastors (Caprimulgus europaeus) 
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 Cotoliu (Lululla arborea) 

 Teixidor (Remiz pendulinus) 

 Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus) 

 Tallareta cuallarga (Sylvia undata) 

 Hortolà (Emberiza hortolana) 

Cal significar que hi ha un nombre rellevant d’espècies (un mínim de 15 espècies, 7 

considerades nidificants i 8 considerades no nidificants) que mereixerien un tractament de 

dades més acurat i afinat del que permet l’abast d’aquest treball. D’aquesta forma es 

milloraria el coneixement de la seva distribució al Parc i, sobretot, se’n verificaria la seva 

categoria fenològica.  Això permetria saber per a totes i cadascuna de les seves 

observacions no només la localització i la data exacta sinó l’indici de reproducció (observat 

en hàbitat adequat, cantant, peixant pollets, etc.).  

 

 

 

D’entre les incloses a la llista dels nidificants destaquen aquestes espècies:  

 Polla d'aigua (Gallinula chloropus): 1 dada en període reproductor. Nidificant a la vall 

del Mogent.  

 Rascló (Rallus aquaticus): ha criat al Mogent però no de forma regular i sempre en 

nombre escàs.  

 Corriol petit (Charadrius dubius): nidifica al Mogent de forma irregular. 

 Teixidor (Remiz pendulinus): s'ha observat a la riba del Mogent en període nidificant. 

Hi ha 1 registre en època reproductora.  

 Cuereta groga (Motacilla flava): ha criat a la plana al·luvial del Mogent entre la Roca i 

Montornès. 

 Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus): va criar a la pedrera de Santa Maria de 

Martorelles (1985). Hi ha 4 registres en període reproductor. 

 Trencapinyes (Loxia curvirostra): havia criat en una plantació de pi roig fora del Parc 

però a prop (Urbanització Mas Llombart de Sant Fost de Campsentelles). Hi ha 3 

registres en període reproductor dins del Parc.  

De les espècies incloses com a no nidificants se’n destacarien les següents:  

 Àguila calçada (Aquila pennata): hi ha 3 registres en època reproductora estricta.  

 Falcó pelegrí (Falco peregrinus): hi ha 12 registres en època reproductora estricta.  

 Gaig blau (Coracias garrulus): hi ha 1 registre en època reproductora estricta. 

 Cogullada (Galerida cristata): havia criat en zones agrícoles com les vinyes de Santa 

Maria de Martorelles. Tan sols 1 registre en època reproductora estricta. 

 Pardal roquer (Petronia petronia): hi ha 1 registre en època reproductora estricta. 

 Pardal de bardissa (Prunella modularis): hi ha 9 registres en època reproductora 

estricta. 

 Tallareta vulgar (Sylvia communis): hi ha 3 registres en època reproductora estricta. 

 Cornella negra (Corvus corone): hi ha 2 registres en època reproductora estricta. 
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Imatge 8: El rupit o pit-roig és una espècie forestal i en expansió 

 

Font: Júlia Ferrer 

 

Hi ha altres espècies que tot i ser de nidificació segura (àliga marcenca, aligot vesper, astor, 

duc, etc.) convindria disposar de cartografia associada i/o d’afinar la seva distribució i 

abundància. Això permetria també implementar les mesures preventives per a la protecció 

dels seus nius.  

Per a totes les espècies amb una fenologia incerta i poc clara (colltort, cotoliu, cogullada 

vulgar, cuereta torrentera, cotxa cua-roja, durbec, passerell, trencapinyes, estornell negre, 

cruixidell, hortolà, etc.) s’han destriat les dades del període reproductor estricte (15 de juny- 

15 d’agost) per saber si eren potencialment nidificants a la zona. En alguns casos s’ha 

considerat que sí que hi fan niu (cotoliu, durbec, passerell, trencapinyes, hortolà, etc.) però 

en d’altres no (àguila calçada, gaig blau, cogullada, pardal de  bardissa, cornella negra, etc.). 

El criteri emprat per acceptar o rebutjar l’espècie com a nidificant s’ha basat en la informació 

proveïda pels dos atles comarcals d’ocells nidificants afinada amb el coneixement tècnic i 

del territori de qui signa aquest treball. 
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4.6. Rates pinyades 

S’han inventariat 15 espècies de rates pinyades al Parc, totes elles autòctones i, per tant, 

cap d’elles exòtica ni exòtica invasora. La majoria són espècies rares, citades poques 

vegades i algunes amb citacions antigues. Només hi ha una espècie molt comuna, la 

pipistrel·la de vores clares (Pipistrellus kuhlii).  

Totes elles estan protegides per la legislació europea, espanyola i catalana. A nivell legal 

destaquen les 5 espècies incloses en el grau màxim de protecció (Annex II) de la 

normativa europea:  

 Ratpenat de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros) 

 Ratpenat de ferradura mediterrani (Rhinolophus euryale) 

 Ratpenat d'orelles dentades (Myotis emarginatus) 

 Ratpenat rater mitjà (Myotis blythii) 

 Ratpenat de cova (Miniopterus schreibersi) 

També destaquen les 4 espècies que s’hagin categoritzat com a “Vulnerable” per la 

legislació espanyola:  

 Ratpenat de ferradura mediterrani (Rhinolophus euryale) 

 Ratpenat d'orelles dentades (Myotis emarginatus) 

 Ratpenat rater mitjà (Myotis blythii) 

 Ratpenat de cova (Miniopterus schreibersi) 

Quant al seu estat de conservació a Catalunya, n’hi ha 4 amb categoria de “Vulnerable” 

(VU):  

 Ratpenat de ferradura mediterrani (Rhinolophus euryale) 

 Ratpenat d'orelles dentades (Myotis emarginatus) 

 Ratpenat rater mitjà (Myotis blythii) 

 Ratpenat de cova (Miniopterus schreibersi) 

La llista d’espècies antigues/dubtoses la conformen 2 espècies pels motius que es 

detallen a continuació:  

 Ratpenat de ferradura gros (Rhinolophus ferrumequinum): no hi ha cap registre al 

BDBC , ni a Ornitho ni al llibre “Ratpenats Ciència i Mite” (Serra-Cobo, J. et al., 2008) 

però és dins l'àrea potencial de distribució segons el llibre  “Els Ratpenats" (Flaquer, 

C. & Puig, X., 2012). Els hàbitats del Parc (pinedes, brolles, alzinars, etc.) s’ajusten 

als seus requeriments ecològics.  

 Ratpenat rater gros (Myotis myotis): hi ha 4 registres al BDBC a la UTM DF39 que 

inclou una petita porció del Parc. No hi ha, però, la localització precisa per saber si 

les dades són a dins o a fora del Parc. La resta de fonts d'informació no l’inventarien 

en el territori comprès pels límits del Parc i per això no és a la llista principal sinó a la 

complementària.  
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Les rates pinyades són el grup de mamífers i de vertebrats terrestres més desconeguts. La 

intensificació del treball de camp ha comportat l’aparició de “noves” espècies que no havien 

estat inventariades a Catalunya ni a l’àmbit precís d’estudi. La seva biologia també és poc 

coneguda. És possible que en el futur apareguin noves espècies o nous refugis actualment 

desconeguts.  

Imatge 9: Pipistrel·la comuna 

 

Font: Pere Alzina 
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4.7. Mamífers 

S’han inventariat 22 espècies de mamífers al Parc. D’aquestes n’hi ha 18 d’autòctones i 4 

d’exòtiques .  

De les 18 espècies autòctones destaca l’eriçó clar (Atelerix algirus) –menys abundant i 

més termòfil que l’eriçó fosc-, la rata cellarda (Eliomys quercinus) o el cabirol (Capreolus 

capreolus) –detectat per primer cop l’any 2000, en expansió del Montnegre cap al sud de la 

serralada-.  

Cal significar que hi ha 4 espècies protegides per la legislació catalana, totes elles en el grau 

menor o categoria D:  

 Eriçó fosc (Erinaceus europaeus) 

 Eriçó clar (Atelerix algirus) 

 Esquirol (Sciurus vulgaris) 

 Mostela (Mustela nivalis) 

A més, l’eriçó clar (Atelerix algirus) forma part de l’Annex IV de la legislació europea i el gat 

mesquer (Genetta genetta) és a l’Annex V –regulació de la seva captura- de la legislació 

europea. La gran majoria d’espècies de mamífers (18 espècies del total de 22), doncs, no 

són pas espècies protegides per la legislació.  

Imatge 10: La guilla és present arreu del Parc 

 

Font: Júlia Ferrer  

De les 4 espècies exòtiques només el visó americà (Neovison vison) és catalogada com a 

exòtica invasora. S’ha considerat que la rata negra (Rattus rattus), la rata comuna (Rattus 

norvegicus) i el gat mesquer (Genetta genetta) són espècies exòtiques malgrat que faci 

segles que són al territori, més en el cas del gat mesquer i menys en la rata comuna.  

Val a dir que no hi consens tècnic per dirimir quants anys ha de viure una espècie en un lloc 

determinat per deixar de considerar-la al·lòctona/exòtica. Els ratolins domèstics (Mus 

musculus) no són autòctons però fa més de 1.000 anys que són aquí. A l’altra banda hi ha el 

visó americà (Neovison vison) que fa poques dècades que és aquí. Al bell mig espècies com 
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la rata comuna (Rattus norvegicus) que fa uns tres segles que és aquí. Sí que hi ha, però, 

base legal per a ser considerada invasora o no.   

 

La llista d’espècies antigues/dubtoses inclou 8 espècies que es detallen a continuació, a 

més del motiu pel qual han estat segregades de la llista principal:  

 Rata d’aigua (Arvicola sapidus): hi ha 8 registres al BDBC. Es considera, però, 

extingida en l'àmbit del Mogent i torrents tributaris. 

 Coipú (Myocastor coipus): hi ha 1 registre al BDBC, al pla de can Font, a ponent del 

Mogent i fora de Parc. Tanmateix, com que el Parc arriba a la riba esquerra del 

Mogent al Pla de Can Vilaró és probable que l'espècie s'expandeixi pel Mogent i 

cada cop sigui més habitual, tal com està passant a moltes zones del nord-est de 

Catalunya. 

 Llebre europea (Lepus europaeus): hi ha 4 registres al BDBC dels quals no es coneix 

ni la data ni la localització amb exactitud. És possible que hi sigui però no consten 

dades actuals d'aquesta espècie. A la "Distribució dels Mamífers del Parc Serralada 

Litoral" (Galanthus, 2001-2004) es notifica que se n'alliberaren a la Roca del Vallès 

amb objectius cinegètics el 2001. 

 Turó (Mustela putorius): hi ha 7 registres al BDBC en 3 UTM que inclouen territori del 

Parc (Céllecs, Sant Mateu, etc.) però s'ignora les dates i les localitzacions precises -

dins o fora del Parc- de totes elles. El turó, però, no és recollit en l'estudi "Distribució 

dels Mamífers del Parc Serralada Litoral" (Galanthus, 2001-2004).  En un mateix 

sentit, el llibre "Els grans mamífers de Catalunya i Andorra" (Ruiz-Olmo, J. & Aguilar, 

À., 1995) considera que l'espècie era present a l'àmbit fins al 1986, no pas després. 

El 2008 es féu una prospecció intensiva (“Avaluació de l’estatus del turó –Mustela 

putorius- al Parc de la Serralada Litoral”, Galanthus, 2008) en els hàbitats apropiats 

(torrents de l’obaga) i no es va detectar cap indici de presència amb cap mètode de 

detecció.  

 Llúdriga (Lutra lutra): tot i que no hi hagi cap registre a l'àmbit del Parc és present al 

riu Congost però utilitza el Mogent com a àrea de dispersió fora d'època de cria i, per 

tant, hi té una presència irregular, estacional i fluctuant al llarg dels anys.  

 Gat fer (Felis silvestris): hi ha 1 registre a Ornitho el 26 de gener del 2020 en el terme 

municipal d’Argentona. A més, hi ha 4 registres al BDBC a la UTM DF39 que inclou 

una petita part del Parc però no es detallen les localitzacions precises. El llibre "Els 

grans mamífers de Catalunya i Andorra" (Ruiz-Olmo, J. & Aguilar, À., 1995) no la 

considera pas en l'àmbit ni a les rodalies. Si la dada d'Ornitho fos correcta caldria una 

prospecció intensiva per determinar la presència d'aquesta espècie al Parc que es 

troba en expansió a Catalunya. Es considera plausible que aparegui en un futur no 

llunyà. 

 Llop (Canis lupus): hi ha 4 registres al BDBC (1 a la UTM DF49 i 3 a la DF3) de les 

quals s'ignoren les dates i localitzacions precises. S'ha observat algun llop solitari a 

poques desenes de quilòmetres però a la Serralada Prelitoral, de la qual l'àmbit se'n 

separa per una zona amb alta densitat d'infraestructures viàries. 

 Daina  (Dama dama): hi ha 1 registre a Ornitho el 14 de juliol de 2015 en terme 

municipal de Llinars del Vallès. Segurament es podria tractar d'una confusió amb el 

cabirol però si la dada fos correcta probablement seria d'algun exemplar escapat 

d'alguna finca en semi-captivitat i incapaç d'establir una població viable. En Jordi 
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Ruiz esmenta que als anys 60 del segle XX se'n van alliberar al cantó vallesà del 

Montnegre amb finalitat cinegètica. 

Imatge 11: El cabirol ha colonitzat recentment l’espai 

 

Font: Pere Alzina  
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6. ANNEXOS  

6.1. Peixos 

NOM CATALÀ NOM CIENTÍFIC NOM CASTELLÀ NOM ANGLÈS 
EXÒTICA/EXÒTICA 

INVASORA 
DISTRIBUCIÓ APROXIMADA 

Barb de muntanya Barbus meridionalis Barbo de montaña Mediterranean Barbel  Riu Mogent. 

Carpí daurat Carassius auratus Pez dorado, pez rojo 
Goldfish, Golden 

Carp 
Exòtica 

Riu Mogent i basses de rec i 
ornamentals. 

Carpa Cyprinus carpio Carpa Carp Exòtica invasora Riu Mogent. 

Veró/Veró de 
Llenguadoc 

Phoxinus phoxinus 
Piscardo, Piscardo de 

Languedoc 
Adour Minnow, 

Languedoc Minnow 
Exòtica 

Riu Mogent. Hi domina en la població 
ictiològica. 

Gardí Scardinius erythrophthalmus Gardí Common Rudd Exòtica Riu Mogent. 

Bagra Squalius laietanus Bagre Ebro Chub  Riu Mogent. 

Llopet de riu Cobitis paludica Colmilleja 
Southern Iberian 

Spined-loach 
 Riu Mogent. 

Gambúsia Gambusia holbrooki Gambusia Eastern Mosquitofish Exòtica invasora 
Riu Mogent i basses de rec i 

ornamentals. 

Anguila Anguilla Anguilla Anguila Eel  Riu Mogent. 
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6.2. Amfibis 

NOM CATALÀ NOM CIENTÍFIC NOM CASTELLÀ NOM ANGLÈS 
EXÒTICA/EXÒTICA 

INVASORA 
DISTRIBUCIÓ APROXIMADA 

Salamandra comuna Salamandra salamandra Salamandra común 
Common Fire 
Salamander 

 
A les parts altes i valls  humides del Parc 

on és freqüent. 

Tritó verd Triturus marmoratus Tritón jaspeado Marbled Newt  
En dues zones del Parc, al nord i al sud, 

separades entre elles. 

Tòtil comú Alytes obstetricans Sapo partero común Common Midwife Toad  Arreu del Parc, és freqüent. 

Gripau d'esperons Pelobates cultripes Sapo de espuelas Western Spadefoot  

Extingit com a espècie reproductora. Ara 
bé, des del 2017 que s'han alliberar larves i 
exemplars metamorfitzats a una bassa al 

municipi de Cabrera de Mar. Van ser 1300 
capgrossos metamòrfics el 2019 i vora els 

3000 aquest 2020. Es creu que a la 
primavera del 2021 ja es reproduirà en 

aquest entorn. 

Granoteta de punts Pelodytes punctatus Sapillo moteado común Parsley Frog  
Rara, amb poques cites i de localització 
dispersa, sud i nord del Parc, sovint als 

límits d'aquest. 

Gripau comú Bufo spinosus Sapo común Common Toad  Al centre i nord del Parc, on és escàs 

Gripau corredor Epidalea calamita Sapo corredor Natterjack Toad  
Rar, localitzacions aïllades les unes de les 

altres, però en tots els sectors del Parc. 

Reineta meridional Hyla meridionalis Ranita meridional Mediterranean Tree Frog  

Escassa, en tots els sectors del Parc però 
amb més cites al vessant meridional 

probablement per dèficit de prospecció a la 
cara nord. 

Granota verda ibèrica Pelophylax perezi Rana común Perez's Frog  
Al sector central i septentrional del Parc, on 

és escassa. 

Granota de Graf Pelophylax kl. grafi Rana híbrida de Graf Graf's hybrid frog  Obaga del Parc (DG51) 
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6.3. Rèptils 

NOM CATALÀ NOM CIENTÍFIC NOM CASTELLÀ NOM ANGLÈS 
EXÒTICA/EXÒTICA 

INVASORA 
DISTRIBUCIÓ APROXIMADA 

Tortuga mediterrània Testudo hermanni Tortuga mediterránea Herman's Tortoise  
Zones arbustives. Els exemplars són 

assilvestrats o amb elevada probabilitat 
de ser-ho. Rara. 

Tortuga de rierol Mauremys leprosa Galápago leproso Spanish Pond Turtle  

Al Mogent, on es troben la majoria 
d'exemplars. També s'han trobat 
exemplars aïllats en altres llocs 

(basses de rec al Maresme i el Vallès 
Oriental). Rara. 

Tortuga d'aigua 
americana 

Trachemys scripta Tortuga de Florida Pond slider Exòtica invasora En basses de rec i ornamentals. Rara. 

Dragó rosat Hemidactylus turcicus Salamanquesa rosada 
Mediterranean House 

Gecko 
 

Als vessants litorals del Parc, lligat a 
zones humanitzades i construccions 

aïllades. Rar. 

Dragó comú Tarentola mauritanica Salamanquesa común Moorish Gecko  
Masos i cases del Parc, més freqüent 

als vessants litorals. Freqüent. 

Vidriol europeu Anguis fragilis Lución Common Slowworm  

Sots humits del Parc amb vegetació de 
ribera. També a prop de les basses 

artificials. Hàbitats més òptims al 
vessant vallesà. Rar. 

Sargantana cuallarga Psammodromus algirus Lagartija colilarga Large Psammodromus  
A bona part del Parc però més 
abundant als vessants litorals. 

Freqüent. 

Sargantana cendrosa 
Psammodromus 

edwardsianus 
Lagartija cenicienta 

East Iberian 
Psammodromus 

 

Marges de bosc i brolles esclarissades 
i zones de baixa coberta vegetal. 

Prefereix els vessants litorals del sud 
del Parc. Rara. 

Llangardaix ocel·lat Timon lepidus Lagarto ocelado Ocellated lizard  
A bona part del Parc però més 

abundant al vessant litoral.  Escàs. 

Sargantana 
iberoprovençal 

Podarcis liolepis Lagartija ibérica Columbretes Wall Lizard  
Arreu del Parc però més escassa als 

vessants vallesans. Freqüent. 

Serp de Ferradura Hemorrhois hippocrepis Culebra de herradura Horseshoe Whip Snake  
Dues cites conegudes en prats 

sabanoides i matollars oberts. Rara. 

Serp d'Esculapi Zamenis longissimus Culebra de esculapio Aesculapian Snake  

Espècie en expansió des del 
Montnegre cap al sud de la serralada. 
A les zones més forestals i humides. 

És el límit meridional de la seva 
distribució a la Península Ibèrica. Rara. 
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NOM CATALÀ NOM CIENTÍFIC NOM CASTELLÀ NOM ANGLÈS 
EXÒTICA/EXÒTICA 

INVASORA 
DISTRIBUCIÓ APROXIMADA 

Serp blanca Zamenis scalaris Culebra de escalera Ladder Snake  
Arreu del Parc però menys abundant 

en zones amb ocupació humana. 
Freqüent. 

Colobra llisa meridional Coronella girondica Culebra lisa meridional Southern Smooth Snake  
Als hàbitats més mediterranis del Parc, 

tant boscosos com de brolles. Rara. 

Serp de collaret Natrix astreptophora Culebra de collar Grass snake  

Espècie força lligada als boscos de 
ribera de les rieres i també a boscos 
caducifolis. Associada tant a punts 
naturals com artificials d'aigua. Més 

ben distribuïda que la serp d'aigua que 
depèn més d'ecosistemes aquàtics. 

Rara. 

Serp d'aigua Natrix maura Culebra viperina Viperine Water Snake  

Lligada a punts naturals o artificials 
d'aigua. Més abundant al sector nord 
del Parc. Més aquàtica que la serp de 

collaret. Rara. 

Serp verda Malpolon monspessulanus Culebra bastarda Montpellier Snake  Arreu del Parc. Freqüent. 

Escurçó pirinenc Vipera aspis Víbora áspid Asp Viper  
Una sola cita d'una espècie en 

expansió des del Montnegre cap al sud 
de la serralada. Rara. 
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6.4. Ocells 

NOM CATALÀ NOM CIENTÍFIC NOM CASTELLÀ NOM ANGLÈS FENOLOGIA 
EXÒTICA/EXÒTICA 

INVASORA 
DISTRIBUCIÓ APROXIMADA 

Astor Accipiter gentilis Azor Común Northern Goshawk Resident 
 

Arreu del Parc on hi hagi bosc 
extens. Hi ha 35 registres en època 

reproductora. 

Esparver Accipiter nisus Gavilán Común 
Eurasian 

Sparrowhawk 
Resident 

 
Arreu del Parc on hi hagi bosc. Hi ha 
37 registres en època reproductora. 

Mallerenga cuallarga Aegithalos caudatus Mito Long-tailed Tit Resident 
 

Arreu del Parc on hi hagi zones 
boscoses compactes o retalls 

forestals. 

Perdiu roja Alectoris rufa Perdiz Roja Red-legged Partridge Resident 
 

Zones obertes conreades del Parc. 

Mussol comú Athene noctua Mochuelo Común Little Owl Resident 
 

Zones obertes del Parc. Hi ha 70 
registres en època reproductora. 

Duc Bubo bubo Búho Real Eagle Owl Resident 
 

Evita el sector central d'hegemonia 
forestal però ha nidificat i ha estat 

citat en zones perimetrals 
(Argentona, Òrrius, Vallromanes, 

etc.), també en pedreres. Hi ha 20 
registres en època reproductora dins 

del Parc. 

Aligot comú Buteo buteo Busardo Ratonero Common Buzzard Resident 
 

Arreu del Parc, cria a les zones 
boscoses i s'alimenta, sobretot, en 

zones obertes. Hi ha 99 registres en 
època reproductora. 

Cadernera Carduelis carduelis Jilguero Goldfinch Resident 
 

Arreu del Parc, en zones obertes 
amb arbres esparsos. 

Verdum Carduelis chloris Verderón Común Greenfinch Resident 
 

Arreu del Parc, en zones obertes 
amb arbres esparsos. 

Raspinell comú Certhia brachydactyla Agateador Común 
Short-toed 

Treecreeper 
Resident 

 

Arreu del Parc on hi hagin zones 
boscoses extenses o retalls 

forestals. 

Rossinyol bord Cettia cetti Ruiseñor Bastardo Cetti's Warbler Resident 
 

Torrents del Parc. Més abundant a la 
meitat inferior de les serres. 

Trist Cisticola juncidis Buitrón Ibérico Zitting Cisticola Resident 
 

Espais oberts (erms, conreus, etc.) 
del Parc. 

Durbec 
Coccothraustes 
coccothraustes 

Picogordo Hawfinch Resident 
 

Zones boscoses i humides del Parc. 
En expansió. Hi ha 26 registres en 

període reproductor. 

Colom roquer Columba livia Paloma Bravía Rock Pigeon Resident 
 

En urbanitzacions i algun mas del 
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NOM CATALÀ NOM CIENTÍFIC NOM CASTELLÀ NOM ANGLÈS FENOLOGIA 
EXÒTICA/EXÒTICA 

INVASORA 
DISTRIBUCIÓ APROXIMADA 

Parc 

Tudó Columba palumbus Paloma Torcaz Wood Pigeon Resident 
 

Arreu del Parc, zones boscoses i 
també des  de fa uns 10-15 anys en 

zones urbanitzades amb arbres 

Corb Corvus corax Cuervo Común Common Raven Resident 
 

Nidificant probable als voltants de 
Céllecs. Hi ha 15 registres en 

període reproductor. 

Picot garser gros Dendrocopos major Pico Picapinos 
Great Spotted 
Woodpecker 

Resident 
 

Arreu del Parc, en zones boscoses i 
en expansió. 

Picot garser petit Dendrocopos minor Pico Menor 
Lesser Spotted 

Woodpecker 
Resident 

 

Actualment en expansió pels boscos 
de ribera més obacs i humits. Hi ha 
54 registres en època reproductora 

Cruixidell Emberiza calandra Triguero Corn Bunting Resident 
 

En camps i erms de Premià de Dalt i 
altres zones obertes de contacte 

entre el Maresme i el Vallès. 

Sit negre Emberiza cia 
Escribano 
Montesino 

Rock Bunting Resident 
 

Nidifica en zones amb pendent 
elevat i amb roques amb vegetació 
arbustiva. També és present en les 

etapes inicials després dels incendis 
forestals. Com a hivernant és molt 

més abundant, també en zones amb 
conreus arboris. Es troba en zones 
com el turó de Galzeran, Castellruf, 

Sant Mateu , el Pujolar o 
Matacabres. Hi ha 13 cites en època 

reproductora. 

Gratapalles Emberiza cirlus Escribano Soteño Cirl Bunting Resident 
 

Arreu del Parc, però  en zones 
obertes amb arbres. Evita les 
masses forestals tancades. 

Pit-roig Erithacus rubecula Petirrojo European Robin Resident 
 

Arreu del Parc, sobretot en zones 
boscoses i més abundant quant més 

humit és el bosc. 

Bec de corall 
senegalès 

Estrilda astrild Estrilda Común Common Waxbill Resident Exòtica invasora 
Al Mogent i als torrents i rieres més 
assolellades del Parc. Hi ha 66 cites 

en època reproductora. 

Xoriguer comú Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar Common Kestrel Resident 
 

Nidificació possible dins del Parc i 
segura als pobles del voltant del 

Parc que visiten zones obertes del 
Parc per trobar-hi aliment. Hi ha 158 

registres en època reproductora. 
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NOM CATALÀ NOM CIENTÍFIC NOM CASTELLÀ NOM ANGLÈS FENOLOGIA 
EXÒTICA/EXÒTICA 

INVASORA 
DISTRIBUCIÓ APROXIMADA 

Polla d'aigua Gallinula chloropus Gallineta Común Moorhen Resident 
 

Algunes parelles al Mogent i basses 
de rec, embassaments o estanys 
naturalitzats. Hi ha 1 registre en 

època reproductora. 

Gaig Garrulus glandarius Arrendajo Común Eurasian Jay Resident 
 

Arreu del Parc, en zones forestals 
més o menys extenses. 

Rossinyol del Japó Leiothrix lutea 
Ruiseñor del 

Japón 
Red-billed Leiothrix Resident Exòtica invasora 

Nidifica als alzinars i boscos de 
ribera de les obagues. HI ha 110 
registres en època reproductora. 

Trencapinyes Loxia curvirostra Piquituerto Común Red Crossbill Resident 
 

Ha criat en plantació de pi roig, fora 
del Parc però a prop (Urbanització 

Mas Llombart de Sant Fost de 
Campsentelles). Hi ha 3 registres en 

període reproductor. 

Cotoliu Lullula arborea Totovía Wood Lark Resident 
 

Mínim de tres poblacions en zones 
obertes i culminals. Hi ha 4 registres 

en període reproductor. 

Merla blava Monticola solitarius Roquero Solitario Blue Rock Thrush Resident 
 

Algunes parelles fan niu en pedreres 
en els límits del Parc i altres zones 
interiors (Coll de Font de Cera). Hi 

ha 20 registres en període 
reproductor. 

Cuereta blanca Motacilla alba 
Lavandera Blanca 

Común 
White Wagtail Resident 

 

Arreu del Parc, sobretot en zones 
obertes (pastures, conreus, etc) o 

urbanitzades. Evita les zones 
boscoses tancades. 

Cuereta torrentera Motacilla cinerea 
Lavandera 
Cascadeña 

Grey Wagtail Resident 
 

En torrents obacs i frescals del Parc. 
Hi ha 5 registres en època 

reproductora. 

Cotorreta de pit gris Myiopsitta monachus Cotorra Argentina Monk Parakeet Resident Exòtica invasora 

Zones humanitzades sense boscos 
extensos. Hi ha 36 registres en 
període de nidificació. Pot ser 
d'animals que cerquin material 

vegetal per bastir nius dins i/o fora 
del Parc. 

Mallerenga petita Parus ater 
Carbonero 
Garrapinos 

Coal Tit Resident 
 

Espècie força lligada a les pinedes 
del Parc i escassa a l'alzinar 

muntanyenc. Absent en suredes i 
alzinars litorals. 

Mallerenga blava Parus caeruleus Herrerillo Común Blue Tit Resident 
 

Arreu del Parc, en zones boscoses 
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tancades i també obertes i és més 
abundant en fondals i obagues que 

en solells. 

Mallerenga 
emplomallada 

Parus cristatus 
Herrerillo 

Capuchino 
Crested Tit Resident 

 

Arreu del Parc on hi hagi zones 
boscoses compactes o retalls de 

bosc. 

Mallerenga carbonera Parus major Carbonero Común Great Tit Resident 
 

Arreu del Parc, en zones boscoses 
tancades i també obertes. 

Pardal comú Passer domesticus Gorrión Común House Sparrow Resident 
 

A les masies i zones urbanitzades. 
Absent de les zones forestals 

extenses. 

Pardal xarrec Passer montanus Gorrión Molinero 
Eurasian Tree 

Sparrow 
Resident 

 

A les masies i zones urbanitzades. 
Fa el niu en cavitats d'edificis però 

també en talussos terrosos, roques i 
arbres. 

Faisà Phasianus colchicus Faisán Vulgar Common Pheasant Resident Exòtica 
En valls interiors del Parc amb 

camps associats. 

Cotxa fumada Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón Black Redstart Resident 
 

Va colonitzar el Maresme començant 
per les pedreres però ara ja cria a 
rocams naturals i masos i pobles 

d'arreu de la comarca. 

Garsa Pica pica Urraca Black-billed Magpie Resident 
 

Als camps i zones urbanitzades del 
Parc. Defuig els boscos tancats. 

Picot verd Picus viridis Pito Real Green Woodpecker Resident 
 

Arreu del Parc, sobretot en 
ecosistemes agroforestals i, per tant, 

més abundant a la perifèria. 

Cotorra de Kramer Psittacula krameri Periquito de Collar 
Rose-ringed 

Parakeet 
Resident Exòtica invasora 

Zones humanitzades amb arbres 
grossos amb forats per fer-hi el niu. 

Hi ha 37 registres en període de 
nidificació. Es desconeix si 

sobrevolaven la zona o si feien niu 
en algun arbre de port elevat. 

Rascló Rallus aquaticus Rascón Europeo Water Rail Resident 
 

Ha criat al Mogent però no de forma 
regular i sempre en nombre escàs. 

Bruel Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado Firecrest Resident 
 

Arreu del Parc amb coberta forestal, 
tant en boscos mediterranis com 

eurosiberians. 

Teixidor Remiz pendulinus Pájaro Moscón Penduline-Tit Resident 
 

S'ha observat a la riba del Mogent 
en període nidificant. Hi ha 1 registre 

en època reproductora. 
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Bitxac comú Saxicola torquata Tarabilla Común Common Stonechat Resident 
 

Cria en espais oberts i és present a 
les brolles del sector meridional del 
Parc. Hi ha 35 registres en període 

reproductor. 

Gafarró Serinus serinus Verdecillo European Serin Resident 
 

Zones obertes amb arbres. També 
prop de masos i zones urbanitzades. 
Evita les masses forestals tancades. 

Pica-soques blau Sitta europaea Trepador Azul Wood Nuthatch Resident 
 

Arreu del Parc on hi hagi coberta 
forestal però més abundant en 

zones culminals i obagues frescals. 
En expansió. 

Tórtora turca Streptopelia decaocto Tórtola Turca 
Eurasian Collared 

Dove 
Resident 

 

A les masies i zones urbanitzades 
del Parc. Absent a les zones 

forestals tancades. 

Gamarús Strix aluco Cárabo Común Tawny Owl Resident 
 

Arreu del Parc, també en zones 
urbanitzades amb arbres de port 

notable. 

Estornell negre Sturnus unicolor Estornino Negro Spotless Starling Resident 
 

A la zona de contacte entre la plana 
del Vallès o la terra baixa del 
Maresme amb la base de la 

serralada. Hi ha 30 registres en 
època reproductora. 

Estornell vulgar Sturnus vulgaris Estornino Pinto Common Starling Resident 
 

A les masies i zones urbanitzades 
del Parc. 

Tallarol de casquet Sylvia atricapilla 
Curruca 

Capirotada 
Blackcap Resident 

 
Arreu del Parc, sobretot en alzinars i 

boscos de ribera. 

Tallarol capnegre Sylvia melanocephala 
Curruca 

Cabecinegra 
Sardinian Warbler Resident 

 

A les brolles i màquies del Parc, més 
abundant als solells eixuts. Defuig 
ambients humits sense cobertura 

arbustiva. 

Tallareta cuallarga Sylvia undata Curruca Rabilarga Dartford Warbler Resident 
 

En brolles assolellades i molt denses 
com les del Turó de Mates, castell 

de Sant Miquel o Sant Mateu. 

Cargolet Troglodytes troglodytes Chochín Wren Resident 
 

Arreu del Parc. Més abundant en 
marges arbustius i vegetació de 

ribera. 

Merla Turdus merula Mirlo Común Blackbird Resident 
 

A les zones forestals o agroforestals 
del Parc. 

Tord comú Turdus philomelos Zorzal Común Song Thrush Resident 
 

Zones forestals amb preferència pels 
boscos de ribera humits. 
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Griva Turdus viscivorus Zorzal Charlo Mistle Thrush Resident 
 

En ambients oberts amb arbres. Hi 
ha 22 registres en època 

reproductora. 

Òliba Tyto alba Lechuza Común Barn Owl Resident 
 

En zones obertes del Parc amb 
masos o construccions humanes. 

Balquer 
Acrocephalus 
arundinaceus 

Carricero Tordal Great Reed Warbler Estival reproductor 
 

Ha criat a les ribes del Mogent entre 
Montornès i la Roca on és més 

abundant que la boscarla de canyar. 
S'han arribat a comptar-hi fins a 29 

parelles en tot el tram. 

Boscarla de canyar 
Acrocephalus 

scirpaceus 
Carricero Común Reed Warbler Estival reproductor 

 

Ha criat a les ribes del Mogent entre 
Montornès i la Roca de forma 
irregular i en baix nombre (1-3 
parelles). Hi ha 3 registres en 

període reproductor. 

Ànec collverd Anas platyrhynchos Azulón Mallard Estival reproductor 
 

Al Mogent. Pot criar també en 
basses grans ornamentals o de rec. 

Hi ha 7 registres en època 
reproductora. 

Enganyapastors Caprimulgus europaeus Chotacabras Gris European Nightjar Estival reproductor 
 

Arreu del Parc, en zona forestal. Hi 
ha 27 registres en època 

reproductora. 

Siboc Caprimulgus ruficollis 
Chotacabras 

Pardo 
Red-necked Nightjar Estival reproductor 

 
En boscos que prefereix orientats a 
migdia, més comú al vessant litoral. 

Passerell Carduelis cannabina Pardillo Común Linnet Estival reproductor 
 

Cria en algunes brolles, sobretot del 
cantó vallesà (Turó de Galzeran, 

castell de Sant Miquel, etc.). Hi ha 
42 registres en època reproductora. 

Corriol petit Charadrius dubius Chorlitejo Chico Little Ringed Plover Estival reproductor 
 

Nidifica al Mogent de forma irregular. 

Àguila marcenca Circaetus gallicus 
Culebrera 
Europea 

Short-toed Eagle Estival reproductor 
 

Poques parelles reproductores però 
que es poden observar arreu del 
Parc. Hi ha 51 registres en època 

reproductora dins del Parc. 

Cucut reial Clamator glandarius Críalo Español 
Great Spotted 

Cuckoo 
Estival reproductor 

 
Zones obertes amb arbres esparsos. 

En declivi acusat. 

Cucut Cuculus canorus Cuco Europeo Common Cuckoo Estival reproductor 
 

Arreu del Parc a les zones obertes 
envoltades d'arbres esparsos o 

masses forestals. 

Hortolà Emberiza hortulana 
Escribano 
Hortelano 

Ortolan Bunting Estival reproductor 
 

Hi ha 6 registres en època 
reproductora. L'espècie ha criat 
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també a prop del Parc, a la 
Coscullada. 

Falcó mostatxut Falco subbuteo Alcotán Europeo Eurasian Hobby Estival reproductor 
 

Nidificant possible a bona part de la 
superfície boscosa del Parc. Visita 

nuclis urbans on troba aliment. Hi ha 
12 cites en període reproductor dins 

del Parc. 

Pinsà comú Fringilla coelebs Pinzón Común Chaffinch Estival reproductor 
 

Arreu de les zones boscoses del 
Parc, cada cop més abundant i 
s'estén vers cotes més baixes. 

Bosqueta vulgar Hippolais polyglotta Zarcero Común Melodious Warbler Estival reproductor 
 

Arreu del Parc, en zones obertes 
amb arbustos i arbres. També en 

bardisses i marges arbustius. 

Oreneta vulgar Hirundo rustica 
Golondrina 

Común 
Barn Swallow Estival reproductor 

 

Fa el niu en masos i cases 
d'urbanitzacions, tant a les valls com 

en els vessants muntanyencs. 

Colltort Jynx torquilla Torcecuello Wryneck Estival reproductor 
 

En boscos mediterranis i 
submediterranis i zones 

agroforestals. Hi ha 18 registres en 
època reproductora. 

Botxí meridional Lanius meridionalis 
 

Southern Grey 
Shrike 

Estival reproductor 
 

En zones obertes (brolles, camps, 
etc.) del Turó de Mates, Sant Mateu i 
rodalies d'Argentona o Teià. Hi ha 1 

registre en època reproductora. 

Capsigrany Lanius senator Alcaudón Común Woodchat Shrike Estival reproductor 
 

En brolles i zones agrícoles i, per 
tant, més abundant als vessants 
litorals que als vallesans. Hi ha 7 
registres en època reproductora. 

Rossinyol Luscinia megarhynchos Ruiseñor Común Rufous Nightingale Estival reproductor 
 

Arreu del Parc excepte en els 
boscos més densos i tancats. 

Abellerol Merops apiaster Abejaruco Común European Bee-eater Estival reproductor 
 

Hi ha nuclis reproductors a les valls 
de Sant Fost, Martorelles, 

Vallromanes, Alella o Argentona. 

Cuereta groga Motacilla flava Lavandera Boyera Blue-headed Wagtail Estival reproductor 
 

Ha criat a la plana al·luvial del 
Mogent entre la Roca i Montornès. 

Papamosques gris Muscicapa striata Papamoscas Gris Spotted Flycatcher Estival reproductor 
 

Zones obertes i humanitzades del 
Parc i del seu perímetre. Més 

abundant als sector meridional. Hi 
ha 29 registres en època 

reproductora. 
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Oriol Oriolus oriolus 
Oropéndola 

Europea 
Golden Oriole Estival reproductor 

 

A l'entorn de rius i rieres, en els 
boscos de ribera que els 

acompanyen. A vegades també a 
l'interior de zones boscoses 

envoltades de zones agrícoles. 

Xot Otus scops Autillo Europeo Eurasian Scops Owl Estival reproductor 
 

Resseguint les rieres i torrents del 
Parc, amb camps i altres boscos a 
prop. Absent a les zones forestals 

tancades. 

Aligot vesper Pernis apivorus Abejero Europeo 
European Honey-

Buzzard 
Estival reproductor 

 
A l'obaga del Parc. 

Cotxa cua-roja 
Phoenicurus 
phoenicurus 

Colirrojo Real Common Redstart Estival reproductor 
 

Va criar a la pedrera de Santa Maria 
de Martorelles (1985). Hi ha 4 

registres en període reproductor. 

Mosquiter pàl.lid Phylloscopus bonelli 
Mosquitero 
Papialbo 

Western Bonelli's 
Warbler 

Estival reproductor 
 

Arreu del Parc, en boscos 
mediterranis i submediterranis. En 

expansió. 

Mosquiter comú Phylloscopus collybita 
Mosquitero 

Común 
Northern Chiffchaff Estival reproductor 

 

Nidifica a les zones més obagues i 
frescals del Parc com el torrent d'en 
Cuquet. Hiverna, en canvi, arreu del 

Parc. 

Tórtora Streptopelia turtur Tórtola Común Turtle Dove Estival reproductor 
 

A les zones obertes del Parc amb 
arbres. 

Tallarol gros Sylvia borin 
Curruca 

Mosquitera 
Garden Warbler Estival reproductor 

 

Parts culminals, obagues i torrents 
humits. Hi ha 15 dades en període 

reproductor dins del Parc. 

Tallarol de garriga Sylvia cantillans 
Curruca 

Carrasqueña 
Subalpine Warbler Estival reproductor 

 
A les màquies i brolles del Parc. 

Absent dels boscos tancats. 

Tallarol emmascarat Sylvia hortensis Curruca Mirlona 
Western Orphean 

Warbler 
Estival reproductor 

 

Molt localitzat en camps arbrats i 
màquies, sobretot al vessant marítim 
entre Tiana i Premià de Dalt. Hi ha 
11 registres en època reproductora. 

Puput Upupa epops Abubilla Hoopoe Estival reproductor 
 

En zones obertes del Parc. 

Alosa Alauda arvensis Alondra Común Sky Lark Hivernant 
  

Blauet Alcedo atthis Martín Pescador Common Kingfisher Hivernant 
  

Titella Anthus pratensis Bisbita Común Meadow Pipit Hivernant 
  

Grasset de muntanya Anthus spinoletta Bisbita Alpino Water Pipit Hivernant 
  

Bernat pescaire Ardea cinerea Garza Real Grey Heron Hivernant 
  

Esplugabous Bubulcus ibis Garcilla Bueyera Cattle Egret Hivernant 
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Lluer Carduelis spinus Lúgano Siskin Hivernant 
  

Gavina vulgar 
Chroicocephalus 

ridibundus 
Gaviota Reidora Black-headed Gull Hivernant 

  

Esparver d'estany Circus cyaneus Aguilucho Pálido Hen Harrier Hivernant 
  

Gralla Corvus monedula Grajilla Común Eurasian Jackdaw Hivernant 
  

Verderola Emberiza citrinella Escribano Cerillo Yellowhammer Hivernant 
  

Repicatalons Emberiza schoeniclus 
Escribano 
Palustre 

Reed Bunting Hivernant 
  

Falcó pelegrí Falco peregrinus Halcón Peregrino Peregrine Falcon Hivernant 
 

Hi ha 12 registres en època 
reproductora. També s'observa de 
pas i com a hivernant a vegades en 
algun nucli urbà del perímetre del 

Parc. 

Pinsà mec Fringilla montifringilla Pinzón Real Brambling Hivernant 
  

Cogullada vulgar Galerida cristata Cogujada Común Crested Lark Hivernant 
 

En zones agrícoles com les vinyes 
de Santa Maria de Martorelles. Tan 

sols 1 registre en època 
reproductora. 

Becadell comú Gallinago gallinago 
Agachadiza 

Común 
Common Snipe Hivernant 

  

Gavina capnegra Larus melanocephalus 
Gaviota 

Cabecinegra 
Mediterranean Gull Hivernant 

  

Gavià argentat de 
potes grogues 

Larus michahellis 
Gaviota 

Patiamarilla 
Yellow-legged Gull Hivernant 

  

Cotxa blava Luscinia svecica 
Ruiseñor 
Pechiazul 

Bluethroat Hivernant 
  

Becadell sord Lymnocryptes minimus Agachadiza Chica Jack Snipe Hivernant 
  

Pardal roquer Petronia petronia Gorrión Chillón Rock Sparrow Hivernant 
 

En roquissers i masos. Hi ha 1 dada 
en període reproductor. 

Cercavores Prunella collaris Acentor Alpino Alpine Accentor Hivernant 
  

Pardal de bardissa Prunella modularis Acentor Común Dunnock Hivernant 
 

Zones agroforestals, arbustives i 
algunes zones urbanitzades. Hi ha 9 

registres en període reproductor. 

Roquerol Ptyonoprogne rupestris Avión Roquero Crag Martin Hivernant 
 

Nidifica a pedreres del perímetre del 
Parc i darrerament està colonitzant 
zones urbanes. Hi ha 8 registres en 

època reproductora al Parc que 
poden ser exemplars que hi fan niu o 

que provinguin de les rodalies. 
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Pinsà borroner Pyrrhula pyrrhula 
Camachuelo 

Común 
Bullfinch Hivernant 

  

Reietó Regulus regulus 
Reyezuelo 

Sencillo 
Goldcrest Hivernant 

  

Becada Scolopax rusticola Chocha Perdiz Eurasian Woodcock Hivernant 
  

Pela-roques Tichodroma muraria Treparriscos Wallcreeper Hivernant 
  

Tord ala roig Turdus iliacus Zorzal Allirojo Redwing Hivernant 
  

Griva cerdana Turdus pilaris Zorzal Real Fieldfare Hivernant 
  

Merla de pit blanc Turdus torquatus Mirlo Capiblanco Ring Ouzel Hivernant 
  

Fredeluga Vanellus vanellus Avefría Europea Northern Lapwing Hivernant 
  

Falciot negre Apus apus Vencejo Común Common Swift 
Estival no 

reproductor  
Cria en els nuclis urbans dels pobles 

i ciutats que envolten el Parc. 

Ballester Apus melba Vencejo Real Alpine Swift 
Estival no 

reproductor   

Oreneta cuablanca Delichon urbicum Avión Común House Martin 
Estival no 

reproductor  

Cria als nuclis urbans a prop del 
Parc i absent com a nidificant a les 

zones altes i boscoses. 

Oreneta cuarogenca Hirundo daurica 
Golondrina 

Dáurica 
Red-rumped Swallow 

Estival no 
reproductor  

Algunes parelles en viaductes, 
túnels i desguassos del perímetre 
del Parc. En expansió. Hi ha 15 

registres en període reproductor. 

Xivitona vulgar Actitis hypoleucos Andarríos Chico Common Sandpiper De pas 
  

Voltor negre Aegypius monachus Buitre Negro Black Vulture De pas 
  

Agapornis de coll rosa Agapornis roseicollis 
Inseparable de 

Namibia 
Rosy-faced Lovebird De pas Exòtica 

 

Oca d'Egipte Alopochen aegyptiaca Ganso del Nilo Egyptian Goose De pas Exòtica invasora 
 

Múnia roig Amandava amandava Bengalí Rojo Red Avadavat De pas Exòtica invasora 
 

Oca comuna Anser anser Ánsar Común Greylag Goose De pas 
  

Trobat Anthus campestris Bisbita Campestre Tawny Pipit De pas 
  

Piula dels arbres Anthus trivialis Bisbita Arbóreo Tree Pipit De pas 
  

Falciot pàl·lid Apus pallidus Vencejo Pálido Pallid Swift De pas 
  

Àguila daurada Aquila chrysaetos Águila Real Golden Eagle De pas 
  

Àguila pomerània Aquila pomarina Águila Pomerana 
Lesser Spotted 

Eagle 
De pas 

  

Aratinga mitrada Aratinga mitrata Aratinga Mitrada Mitred Parakeet De pas Exòtica 
 

Agró roig Ardea purpurea Garza Imperial Purple Heron De pas 
  

Mussol emigrant Asio flammeus 
Lechuza 

Campestre 
Short-eared Owl De pas 
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Mussol banyut Asio otus Búho Chico Long-eared Owl De pas 
  

Cigonya blanca Ciconia ciconia Cigüeña Común White Stork De pas 
  

Cigonya negra Ciconia nigra Cigüeña Negra Black Stork De pas 
  

Arpella vulgar Circus aeruginosus 
Aguilucho 
Lagunero 
Occidental 

Marsh Harrier De pas 
  

Arpella pàl·lida russa Circus macrourus 
Aguilucho 
Papialbo 

Pallid Harrier De pas 
  

Esparver cendrós Circus pygargus Aguilucho Cenizo Montagu's Harrier De pas 
  

Xixella Columba oenas Paloma Zurita Stock Pigeon De pas 
  

Gaig blau Coracias garrulus Carraca Europea European Roller De pas 
  

Cornella negra Corvus corone Corneja Negra Carrion Crow De pas 
 

Hi ha 2 registres en època 
reproductora 

Guatlla Coturnix coturnix Codorniz Común Common Quail De pas 
  

Martinet blanc Egretta garzetta Garceta Común Little Egret De pas 
  

Esparver d'espatlles 
negres 

Elanus caeruleus Elanio Azul Black-winged Kite De pas 
  

Bec de corall cuanegre Estrilda troglodytes Estrilda Culinegra 
Black-rumped 

Waxbill 
De pas Exòtica invasora 

 

Esmerla Falco columbarius Esmerejón Merlin De pas 
  

Falcó de la Reina Falco eleonorae 
Halcón de 
Eleonora 

Eleonora's Falcon De pas 
  

Falcó cama-roig Falco vespertinus Cernícalo Patirrojo Red-footed Falcon De pas 
  

Papamosques de collar Ficedula albicollis 
Papamoscas 

Collarino 
Collared Flycatcher De pas 

  

Mastegatatxes Ficedula hypoleuca 
Papamoscas 

Cerrojillo 
Pied Flycatcher De pas 

  

Fotja vulgar Fulica atra Focha Común Common Coot De pas 
  

Grua Grus grus Grulla Común Common Crane De pas 
  

Voltor comú Gyps fulvus Buitre Leonado 
Eurasian Griffon 

Vulture 
De pas 

  

Àguila calçada Hieraaetus pennatus Aguililla Calzada Booted Eagle De pas 
  

Bosqueta icterina Hippolais icterina Zarcero Icterino Icterine Warbler De pas 
  

Bosqueta pàl·lida 
occidental 

Iduna opaca Zarcero Bereber Isabelline Warbler De pas 
  

Pinsà roig becvermell Lagonosticta senegala 
Amaranta 

Senegalesa 
Red-billed Firefinch De pas Exòtica 

 

Escorxador Lanius collurio Alcaudón Red-backed Shrike De pas 
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Dorsirrojo 

Boscaler pintat gros Locustella naevia Buscarla Pintoja 
Common 

Grasshoper-warbler 
De pas 

  

Periquito Melopsittacus undulatus Periquito Común Budgerigar De pas Exòtica 
 

Milà negre Milvus migrans Milano Negro Black Kite De pas 
  

Milà reial Milvus milvus Milano Real Red Kite De pas 
  

Merla roquera Monticola saxatilis Roquero Rojo 
Rufous-tailed Rock-

Thrush 
De pas 

  

Aufrany Neophron percnopterus Alimoche Común Egyptian Vulture De pas 
  

Martinet de nit Nycticorax nycticorax Martinete Común Night Heron De pas 
  

Cacatua de les nimfes Nymphicus hollandicus Cacatúa Ninfa Cockatiel De pas Exòtica 
 

Còlit ros Oenanthe hispanica Collalba Rubia 
Black-eared 
Wheatear 

De pas 
  

Còlit gris Oenanthe oenanthe Collalba Gris Northern Wheatear De pas 
  

Àliga pescadora Pandion haliaetus Aguila Pescadora Osprey De pas 
  

Paó comú Pavo cristatus Pavo Real Común Indian Peafowl De pas Exòtica 
 

Corb mari gros Phalacrocorax carbo Cormorán Grande Great Cormorant De pas 
  

Batallaire Philomachus pugnax Combatiente Ruff De pas 
  

Flamenc Phoenicopterus roseus Flamenco Común Greater Flamingo De pas 
  

Mosquiter de doble 
ratlla 

Phylloscopus inornatus 
 

Yellow-browed 
Warbler 

De pas 
  

Mosquiter xiulaire Phylloscopus sibilatrix 
Mosquitero 

Silbador 
Wood Warbler De pas 

  

Mosquiter de passa Phylloscopus trochilus 
Mosquitero 

Musical 
Willow Warbler De pas 

  

Rasclet Porzana pusilla 
Mosquitero 

Bilistado 
Baillon's Crake De pas 

  

Oreneta de ribera Riparia riparia Avión Zapador Sand Martin De pas 
  

Bitxac rogenc Saxicola rubetra Tarabilla Norteña Whinchat De pas 
  

Tallereta vulgar Sylvia communis Curruca Zarcera Common Whitethroat De pas 
  

Cabusset Tachybaptus ruficollis Zampullín Común Little Grebe De pas 
  

Xivita Tringa ochropus Andarríos Grande Green Sandpiper De pas 
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6.5. Rates pinyades 

NOM CATALÀ NOM CIENTÍFIC NOM CASTELLÀ NOM ANGLÈS 
EXÒTICA/EXÒTICA 

INVASORA 
DISTRIBUCIÓ APROXIMADA 

Ratpenat de ferradura 
petit 

Rhinolophus 
hipposideros 

Murciélago pequeño de 
herradura 

Lesser Horshoe  Sector meridional (Cartoixa de Montalegre). 

Ratpenat de ferradura 
mediterrani 

Rhinolophus euryale 
Murciélago mediterráneo 

de herradura 
Mediterranean 
Horseshoe Bat 

  

Ratpenat d'aigua Myotis daubentonii 
Murciélago ratonero 

ribereño 
Daubenton's Bat   

Ratpenat d'orelles 
dentades 

Myotis emarginatus 
Murciélago ratonero 

pardo 
Geoffroy's Bat   

Ratpenat rater mitjà Myotis blythii 
Murciélago ratonero 

mediano 
Lesser Mouse-eared Bat   

Nòctul petit Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño Leisler's Bat   

Pipistrel·la comuna Pipistrellus pipistrellus Murciélago enano Common Pipistrelle Bat   

Pipistrel·la nana Pipistrellus pygmaeus Murciélago de Cabrera Soprano Pipistrelle Bat   

Pipistrel·la de 
Nathusius 

Pipistrellus nathusii Murciélago de Nathusius Nathusius' Pipistrelle  Hi passa en migració 

Pipistrel·la de vores 
clares 

Pipistrellus kuhlii 
Murciélago de borde 

claro 
Kuhl's Pipistrelle Bat   

Ratpenat muntanyenc Hypsugo savii Murciélago montañero Savi's Pipistrelle Bat   

Ratpenat dels graners Eptesicus serotinus Murciélago hortelano Serotine Bat   

Orellut gris Plecotus austriacus Murciélago orejudo gris Grey Long-eared Bat   

Ratpenat de cova Miniopterus schreibersi Murciélago de cueva 
Schreibers' Bent-winged 

Bat 
  

Ratpenat cuallarg Tadaria teniotis Murciélago rabudo European Free-tailed Bat   

 

  



Pere Alzina i Bilbeny 

Consultor ambiental 
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6.6. Mamífers 

NOM CATALÀ NOM CIENTÍFIC NOM CASTELLÀ NOM ANGLÈS 
EXÒTICA/EXÒTICA 

INVASORA 
DISTRIBUCIÓ APROXIMADA 

Eriçó vulgar Erinaceus europaeus Erizo europeo 
Western European 

Hedgehog 
 Arreu del Parc. 

Eriçó clar Atelerix algirus Erizo moruno North African Hedgehog  
Als vessants més assolellats i oberts del Parc, 
també en zones obertes al voltant de masos. 

Musaranya nana Suncus etruscus Musgaño enano 
Pygmy White-toothed 

Shrew 
 

Arreu del Parc, en zones assolellades amb 
herbes, matolls esparsos i arbres escassos 

Musaranya comuna Crocidura russula Musaraña gris White-toothed Shrew  Arreu del Parc. 

Esquirol Sciurus vulgaris Ardilla roja Eurasian Red Squirrel  Arreu del Parc, més abundant en pinedes. 

Rata cellarda Eliomys quercinus Lirón careto Garden Dormouse  

Zones forestals o pròximes a elles amb bona 
quantitat de roques on es pugui refugiar amb 

un bon tapís de fullaraca i amb poc 
recobriment herbaci. Rara al Parc. 

Ratolí de bosc Apodemus sylvaticus Ratón de campo Long-tailed Field Mouse  Arreu del Parc 

Rata negra Rattus rattus Rata negra House Rat Exòtica A masos i boscos del Parc. 

Rata comuna Rattus norvegicus Rata parda Brown Rat Exòtica 
A urbanitzacions del perímetre del parc i altres 

zones habitades. 

Ratolí domèstic Mus musculus Ratón casero House Mouse  A masos i camps del Parc. 

Ratolí mediterrani Mus spretus Ratón moruno 
Western Mediterranean 

Mouse 
 En brolles i màquies del Parc. 

Talpó roig Myodes glareolus Topillo rojo Bank Vole  Sots i torrents frescals del vessant vallesà. 

Talpó comú 
Microtus 

duodecimcostatus 
Topillo mediterráneo Mediterranean Pine Vole  Zones obertes. 

Conill Oryctolagus cuniculus Conejo European Rabbit  Arreu del Parc. 

Mostela Mustela nivalis Comadreja Least Weasel  Arreu del Parc. 

Visó americà Neovison vison Visón americano American Mink Exòtica invasora 
Al Mogent i, probablement, amb incursions als 

torrents tributaris. 

Fagina Martes foina Garduña Beech Marten  Arreu del Parc. 

Teixó Meles meles Tejón Badger  Arreu del Parc. 

Geneta Genetta genetta Gineta Common Genet Exòtica Arreu del Parc. 

Guineu Vulpes vulpes Zorro Fox  Arreu del Parc. 

Senglar Sus scrofa Jabalí Wild Boar  Arreu del Parc. 

Cabirol Capreolus capreolus Corzo Roe Deer  Arreu del Parc on s'hi detectà per primera 
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NOM CATALÀ NOM CIENTÍFIC NOM CASTELLÀ NOM ANGLÈS 
EXÒTICA/EXÒTICA 

INVASORA 
DISTRIBUCIÓ APROXIMADA 

vegada l'any 2000. 

 

 


