La importància dels arbres és cabdal en un
ecosistema natural, però en una ciutat també ho
es. En un entorn natural l’home utilitza la fusta
dels arbres i recull els seus fruits, també
aprofita altres productes com el suro, els tanins,
la resina, la trementina, els sucres i substàncies
medicinals, etc. A més els arbres ens
proporcionen bona part de l’oxigen que
respirem, les seves fulles capturen la pols
atmosfèrica, a més de molts contaminants. El
seu fullatge ens dona ombra i refresca els
nostres carrers i cases. Les pantalles d’arbres
dels parcs i avingudes frenen el vent i
l’amorteixen.

La fauna urbana és menys diversa que en els
sistemes naturals, però el nombre d’espècies és
considerable. Els ocells són el grup millor
representat en els medis urbans. Els amfibis i
rèptils són prou escassos degut a les exigències
del seus hàbitats i en quant als mamífers tenen
una bona representació de micromamífers i de
quiropters.
Encara que moltes espècies s’hi reprodueixen a
les ciutats, la funció d’aquesta és més important
com a lloc d’hivernada o de pas migratori. La
fauna vertebrada es caracteritza per la seva
antropofilia i pel seu grau de comensalisme. Les
poblacions animals que hi viuen a les ciutats es
beneficien d’unes avantatges que els medis
naturals no tenen; relativa bonança i estabilitat
tèrmica, absència de depredadors i una elevada
producció d’aliment aprofitable –escombraries-.

Moltes espècies han modificat la seva conducta a
les ciutats. Així doncs, ocells que acostumen a
niar en arbusts, a les ciutats ho fan en arbres, o
espècies totalment diürnes han après a caçar de
nit aprofitant l’enllumenat públic. En molts casos
l’absència de depredadors fa que molts animals
es confien i triguin més a l’hora de fugir. Una
altra adaptació a la vida urbana és la grandària
de la posta, espècies com les merles posen menys
ous en les ciutats que en el medi natural.
Dins de les ciutats hi trobem grups d’ocells que
són en molts casos més abundants en les zones
urbanitzades que no pas en el seu medi natural,
com és el cas dels falciots (Apus apus), els
ballesters (Apus melba), els pardals (Passer
domesticus), les merles (Turdus merula), les
garses (Pica pica), les tórtores turques
(Streptopelia decaocto), els estornells vulgars
(Sturnus vulgaris), etc. Alguns ocells com les
merles ja fan més de 100 anys que estan amb
nosaltres, d’altres com els estornells o les
tórtores només fan poques dècades que han
entrat a les ciutats. Darrerament estan entrant
més espècies, encara d’una manera tímida, com
són les garses i els tudons (Columba palumbus).

Pit roig

Rossinyol
Olivera
Lledoner

Verdum

Oreneta vulgar

A nivell faunístic donen aixopluc, refugi i
aliment a moltes espècies d’animals que
depenen exclusivament d’ells. I no podem
oblidar la funció, tan beneficiosa de relaxació i
benestar que produeix a l’home, el mer fet de
passejar entre un petit bosquet o tan sols veure
i escoltar el soroll de les seves fulles al caminar.

Ja des de molt antic la passió pels arbres va
despertar un gran interès. Espècies com la
olivera, el noguer i l’ametller van aparèixer als
països mediterranis ben aviat. Però es als segles
XVII i XVIII que arriben moltes espècies
americanes i de l’Orient.
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La ciutat de l’Hospitalet de Llobregat s’ha
convertit en un gran jardí botànic amb més de
13.500 arbres d’un centenar d’espècies
diferents de totes les parts del món. Però també
s’ha de dir que el 30% d’aquestes espècies té
menys de 10 arbres. Les espècies més abundants
a la ciutat són l’àlber, el pi pinyer, el plàtan,
l’om siberià, la tipuana, la robínia i el xiprer.
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Respecte a l’origen dels arbres el 37% del total
d’espècies procedeix de la regió asiàtica, el 17%
és d’origen europeu, el 15% procedeixen de tota
la regió mediterrània, el 10% de nord-americà,
el 8% de sud-americà, un altre 8% és originari
d'Austràlia, i ja en menor quantitat de la regió
Macaronèsica (4%) i del continent Àfrica (2%).
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