
En el tram del riu Llobregat de la part de 
L’Hospitalet hom ha trobat més d’un centenar 
d’espècies d’aus. Aquesta diversitat és deguda a 
la proximitat de les Reserves Naturals del Delta 
de Llobregat. 

Es poden trobar aus aquàtiques nidificants com 
l’ànec coll verd (Anas platyrrhynchos), la polla 
d’aigua (Gallinula chloropus), el cames llargues 
(Himantopus himantopus), el corriol petit 
(Charadrius dubius) i el cabusset (Tachybaptus 
ruficollis) entre d’altres. D’aus hivernants
s’observen els corbs marins (Phalacrocorax 
carbo), els esplugabous (Bubulcus ibis), martinets 
blancs (Egretta garzeta) i bernats pescaires 
(Ardea cinerea). 

La resta de vertebrats és menys diversa.  Es 
troben micromamífers com la musaranya vulgar 
(Crocidura russula), el ratolí de camp (Apodemus 

sylvaticus), la rata comuna (Rattus norvegicus) 
entre d’altres. Algunes espècies com el conill 
(Oryctolagus cuniculus) són bastant abundants al 
contrari de l’eriçó clar (Atelerix algirus) i la 
mostela (Mustela nivalis). 

D’amfibis només s’han citat la granota verda 
(Rana perezi), la reineta (Hyla meridionalis) i el 
tòtil (Alytes obstetricans). I de rèptils es poden 
observar les tortugues d'aigua (Mauremys leprosa, 

Trachemys scripta) i les colobres (Malpolon 

monspessulanus, Elaphe scalaris, Natrix maura). 

Respecte la comunitat vegetal apareixen vestigis 
de la comunitat original del bosc de ribera com 
l’àlber (Populus alba), l’om (Ulmus minor) i el 
tamariu (Tamarix gallica). 

Fins a 21 espècies vegetals aquàtiques s’han 
localitzat en el tram del riu de L’Hospitalet, de 
les quals les més interessants des del punt de 
vista botànic són: Phragmites australis, Typha 
angustifolia, Scirpus sp., Juncus sp.

A la zona de la Marina es troba una petita àrea 
de 25 ha on encara hi persisteixen alguns 
conreus. 
Tota aquesta zona conforma un conjunt natural 
juntament amb el riu Llobregat. 
Dins d’aquests ambients agrícoles hi nidifica una 
fauna totalment adaptada a aquesta mena 
d’indrets. Especialment espècies 
característiques de llocs oberts com les 
cogullades (Galerida cristata), els cruixidells 
(Miliaria calandria) i les cueretes blanques 
(Motacilla alba).

Durant el pas migratori i especialment a 
l’hivern multitud d’ocells aprofiten els camps de 
conreu per alimentar-se, com és el cas dels 
pinsans (Fringilla coelebs), dels passerells 
(Carduelis cannabina) i de les aloses (Alauda 
arvensis).

Al municipi de l’Hospitalet del Llobregat hi 
manquen totalment els espais naturals 
protegits, ja que la totalitat del sòl és urbà. 
Malgrat això, hem de dir que esta vorejat 
d’importants espais naturals com les Reserves 
Naturals del delta del Llobregat, el Parc de 
Collserola i el Parc agrari del Baix Llobregat
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El XIX va ser un segle de transformacions en el 
món agrari hospitalenc; aquest s’inicià amb una 
agricultura extensiva i precapitalista i va 
finalitzar amb una altra d’intensiva i comercial.
El que es produïa era fonamentalment blat, 
ordi, vinya i llegums. Amb la introducció del 
cultiu de regadiu la producció va augmentar el 
doble, i a mitjans del segle XIX, el blat de moro 
constituïa el 70 per cent de la producció agrària 
hospitalenca que es venia fora del poble.

El territori que actualment ocupa el barri de 
Bellvitge era una zona dedicada a l’agricultura 
de regadiu, molt productiva grácies a les seves 
terres fèrtils. Actualment hom pot trobar conreu 
d’hortalisses i arbres fruiters.

www.ecoima.org


