
Lo fauno
e nos re entorn

El Massísdel Garraf. gracies al seu
clima i a la seva vegetació, acull
una gran varietat de fauna.
Elsinsectes són una de les pobla-
cions més importants de la nostra
zona litoral. Entre ells cal destacar,
per la seva vistositat i quantitat. les
papallones. Pertanyents a I'ordre
deis lepidópters. les papallones es
caracteritzen per les seves. ales
cobertes d'escates. Durant el seu
cicle vital passen per quatre estadis:
ou. larva, crisolide i imago. Les
papallones diürnes més característi-
ques i comunes del massíssón les
especies següents: Zerynthia rumi-
no, Tomares Ballus,Nymphalis antio-
po i Coenonympha dorus.

En quant als peixos. els de la nostra
zona no són molt diferents als que
es troben a la resta del litoral
cata la. Hi ha un total de 150 espe-
cies catalogades, que van des de
I~s més rores.com la rajada comu-
na o lestintoreres, finsa les més peti-
tes. les quals tenen un interes més
comercial per als pescadors do-
quest sector. Entre elles es poden
destacar les sordines. les onxoves.
els verats, ~Jsbogues o els rogers de
fang o rog~rs de roca.

Pel que fa als amfibis, malgrat que
són escossos.troben especies com
la salamandra i la granoto verda.
Aquest tipus de fauna el podem tro-
bar a I'aigua de les fonts i a les bas-
ses.preferentment. Entotal al massís
es poden trobar sis especies dife-
rents d'amfibis, pero ornb-uno den-
sitat baixa. Tot i ser una zona eixuto.
les basses que hi ~a repartid es al
lIarg de les muntanyes són I'habitat
perfecte perp aquests animals i en .
propicien la sevo reproduccló;
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Elsreptils ja són més abundants a la
zona del massís del Garraf. En
aquesta catalogació hi trobem als
Ilangardaixos, les sargantanes i les
serps.Aquests vertebrats estan per-
fectament adaptats a la vida
terrestre.Totsells s'adapten molt bé
al clima sec i eixut de la zona, per la
qual cosa desenvolupen unes esco-
tes corlocles i dures que els preser-
ven de la perduo d'aigua.

El grup més importants de la fauna
doquí són les aus. Trobem la majo-
ria despécies. tot i que algunes han
minvat les seves colónies a resultes
de la degradació del medi, tant del
parc com deis seusvoltants. L'acció
de l'horne ha afectat directament
al conjunt dous que necessiten de
grans espais per poder sobreviure,
com són les oliques o els voltors.

Les aus marines nien en els penya-
segats i. per tant. la seva proximitat
amb el mar els permet cercar men-
jar amb una certa facilitat. Lesespe-
cies més abundants són el corb
marí emplomallat i el gavia argen-
tatoHi ha altres especies d'ous mari-
nes que-: tot i no niar al Garraf. es
poden observar amb certa facilitat
a les costes, platges i ports de la
zono. Entre elles es pot destacar el
corb marí gros, la gavina vulgar i el
xatrac comú.

A banda doquests ocells trobern
també les rapinyaires diürnes, unes
aus de dimensions mitjanes. Són
depredadores i juguen un paper
important en la cadena tróñco. Al
Garraf no existeixen gran óliques. tot
i que en trobem algunes de comu-
nes a la zona com són I'aliga cua-
barrada, el falcó pereqril'ostot l'oli-
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got o el xoriguer. Com a rapinyaires
nocturnes cal fer esment del duc.
l'ólíbo o el mussolbanyut.

En el conjunt general de les aus
també trobem lesgranívores,que s'a-
limenten de gransque troben arreu.El
fet que al massíshi hagi una abun-
dant vegetació i pocs depredadors
que elspuguin donar coco. aquestes
aus troben en el nostre entorn un
hobitot ideal.Destacar entre aquestes
aus la perdiu roja,la xixella,el tudó i la
tórtora, entre doltres,

Un altre collectlu són les aus que
s'alimenten d'insectes. Controlen
les poblacions d'invertebrats que
podrien esdevenir plagues, tot i que
són menjar per als carnívors. Entre
elles hi ha l'olbellerol. el trobat. 1'0-
riol. el cólit ros i la merla cuablanca.
Amb la quantitat de pins que es tro-
ben al lIarg del parc hi ha una
presencia important d'ous de pine-
des, que salimenten de pinyons,de
fruits que hi ha a les brolles i deis
insectes que hi ha en ells. Els més
habituals sóh el trencapinyes, el
picot verd, el botxí el capsigrany i la
mallerenga carbonera.

Siobservem elsmamífersméscomuns
del mossis,trobem, entre d'oltres. el
conill, el porc senglar, la geneta, la
guineu i el rat-penat. Aquests darrers
són uns mamífers insectívorsamb la
peculiaritat que són voladors. El seu
hobltot són elslIocsfoscos.Elcorccter
córstíc del rnossís.amb moltes coves i
ovencs. dóna cabuda a les pobla-
cions de rat-penats de la zona. Pel
que fa als mamífe,rsque s'alimenten
de vegetals exclusivament. aquests
són l'aliment deis carnívors,ja siguin
mamífers o aus rapinyaires.
Antigament al massíshi havia hagut
cobres i cérvols. pero la seva coco
indiscriminado i la competencia amb
els ramats i la degradació del medi
van provocar la seva extinció. Alguns
deis que han resistitaquestes agres-
sionshan estat el porc senglar,el conill
o I'esquirol.
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Els mamífers carnívors han anat
desapareixent del massísdel Garraf.
Uns anys enrera podíem trobar el
Ilop i, més recentment, el linx.
Actualment, pero, aquestes espe-
cies han desaparegut i han estat
compensades per la presencia
d'altres especies com la guineu, la
geneta, la fagina o gorja blanca, la
mustela o el toixó. Aquestes espe-
cies no són massa populars entre els
pagesos de la comarca ja que
sovint assalten els seusgalliners. Pero
la seva importancia es troba en el
fet que són controladors de les
colónles de rosegadors que fan
malbé les collites.

Hi ha un altre grup d'animals, de
característiques més domestiques,
que els podem trobor vivint en el
parc. Són les ovelles i les cobres, les
quals influeixen directament en la
fauna salvatge ja que formen part
de la cadena trafica. La ramaderia
ha esdevingut una explotació clau
per a la gent de la comarca, ja que
les característiques del terreny no el
fan prou opte per als conreus. Per
tant és habitual trobar ramats de
cobres i ovelles.

. LLANGARDAIX COMÚ

Aq uesta
és una
especie molt
abundant a
la zona i espe-
cialment visi-
ble qua n
creua els
camins. Té unes toques
de clor blau als costots. ocelles.
que contrasten amb el verd del seu
cosoQuan es desploco per la vege-
toció. mentre busca refugi entre
matolls, pedres o caus de conill,
origina un gran brogit. Menja
grans insectes,orocníds. poíls.
altres lIangardaixos i rato-
lins.Avui només són preses
de I'aliga cuabarrada i '
I'aligot. (

. ALlGOT

Aquesta
és I'única au
que pot res- .'
tar lrnrnóbll a
lolre per cocer.
Té un plomatge suau i poc dens
que, a les,parts superiors,és de color
bru amb una taca negra triangular
al clatell i amb estries negres a la
cua. A les parts inferiors és blanc
amb toques brunes. Nia en arbres i
roques. Mata rosegadors, insectes,
serps i , en general, tota mena do-
nimals petits.

. PORC SENGLAR

Esconsidera que ha donot.orlqen a
totes les roces actuals de porcs
dornestlcs: ElseuJ)es és duns 200 kg
i com a característiques més impor-
tants cal destacar els seús grans
ullals, que li surten de la boca i són
una de les seves armes ofensives i
defensives més destacables. El seu

ambient preferit són els bos-
cos boixos. on viu agrupat en
famílies.Remena el sol i menja
de tot. i pot arribar a fer
malbé els conreus de la zona.
És una especie que es troba
en expansió.
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• LA GUINEU

. Elseu aspecte és el dun gos petit i
, é~ toreo habitúal en el parc del '

Garraf.Lesse\Yeséaracterístiquesprin~
cipals s6n la seva cua peluda, lesore-
lIesIlarguesi el morro estret.Ésuna ani-

. • mal solitari i nocturn que s'adapta a
'. . totes les sltuóclons ja que tant pot

rneruor petits animals corn fruites sil-
vestres.Ésun animal dificil de veure a
simple vista.

. LA CABRA DOMESTICA
,. ..

Contempla una gran quontltot de
roces diferents. Aquest és un animal
molt gregari i agil. Menja tot tipus de
plantes, ni que siguin dures i espino-
sesoPer olxó és I'animal dornestlc
que millor sho adaptat a la vegE¡~
tació del Garraf. És molt apreciat
per la seva corn. la Ilet i la pell.
Juntament amb l'ovella integren els
ramats que es poden veure voltant
pel massís.


