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FAUNA

Àlber. És l’arbre predominant al bosc de ribera del Pla de Reguant. Pot arribar a
tenir una alçada superior a 25 metres. L’època de florida va de febrer a abril.
Fulla caduca, de 6 a 12 centímetres.
Alzina. Arbre que pot arribar fins als 20 metres d’alçada. Escorça rugosa de
color grisenc. L’època de florida va d’abril a maig. Fulla perenne, de 3 a 7
centímetres. Fulla perenne.
Ametller. Arbre que pot arribar fins als 10 metres d’alçada. L’època de florida
és a finals de l’hivern. Fulla lanceolada.
Arç blanc. Arbre que generalment no arriba als 5 metres d’alçada. Capçada de
forma ramificada i espinosa. L’època de la florida va d’abril a juny. Fulla caduca,
de 2 a 3,5 centímetres.
Esbarzer. Arbust que assoleix una alçada aproximada de 2 a 3 metres. L’època
de florida va de maig a juliol. Fulla caduca.
Ginesta. Arbust que pot tenir d’1 a 3 metres d’alçada. L’època de florida va de
maig a juny. Fulles d’1 a 3 centímetres de llargària.
Freixe. És un dels arbres més abundants al Pla de Reguant. No acostuma a
superar els 10 metres d’alçada. Escorça grisa. Fulla caduca.
Heura. Planta característica d’indrets d’ombra que pot arribar a tenir molts
metres de longitud. L’època de florida va de setembre a octubre. Fulla perenne.
Llúpol. Planta que creix espontàniament en indrets humits. L’època de florida
és a l’estiu. Tiges caduques que poden assolir alçades de 4 a 5 metres.
Olivera. Arbre característic dels països mediterranis. Pot arribar a assolir els 15
metres d’alçada. Escorça de color gris. Creixement molt lent. Vida llarga. Fulla
perenne.
Pi. Arbre característic dels països mediterranis, en les seves diferents varietats.
Escorça gris i fulles primes de color verd clar. Resistent a la sequera.
Pollancre. Arbre que pot arribar als 30 metres d’alçada. Escorça grisenca i
clivellada. L’època de florida va de març a abril. Fulla caduca, de 4 a 10
centímetres.
Roser boscà. Arbust d’aspecte semblant a l’esbarzer. L’època de florida va de
maig a agost. Fulla perenne.
Roure. Arbre que pot arribar als 15 0 20 metres d’alçada i de vida molt llarga.
Després dels incendis forestals de 1994, s’ha recuperat la seva presència de
forma natural a la zona afectada pels focs.
Sanguinyol. Arbust que pot arribar a tenir fins a 4 metres d’alçada. L’època de
florida va de maig a juny. Fulla caduca.
Xiprer. Arbre de característica forma cònica. Fulles petites i imbricades. Molt
resistent al fred.





























Ànec collverd. Au sedentària, present al voltant de les zones humides. Cos
d’uns 58 centímetres. Mascle de cap verd lluent i collar blanc. Femella de color
pigallat. Omnívor. L’època de cria va d’abril a juny.
Bagra. Peix molt abundat al Bages. Cos de fins a 50 centímetres. Omnívor.
L’època de reproducció va de maig a juny.
Balquer. Au migradora que roman a Catalunya entre abril i octubre. Cos d’uns
19 centímetres, de colors marró i blanquinós. Menja insectes. L’època de cria
va de maig a juliol.
Barb comú. Peix de fons. Menja plantes, larves, cucs i altres invertebrats. El cos
pot assolir els 80 centímetres. L’època de reproducció va de maig a agost.
Bernat pescaire. Au de zones humides. Cos d’uns 91 centímetres, de coll i cap
blanc. Bec llarg de color groguenc. Menja peixos. L’època de cria va d’abril a
maig.
Blauet. Au sedentària de zones humides. Cos d’uns 16 centímetres, de colors
blau, blanc verd maragda. Menja peixos i insectes. L’època de cria s’inicia
l’abril.
Capsigrany. Au migradora que habita en grups d’arbres aïllats on hi hagi
espècies vegetals amb espines. Cos d’uns 17 centímetres. El cap presenta una
visible taca negra, amb gorja i parts inferiors blanques. Menja llagostes,
sargantanes i petits mamífers. L’època de cria va de maig a juny.
Cargolet. Au sedentària que viu al sotabosc, generalment prop de l’aigua. Cos
d’uns 9,5 centímetres. Omnívor. L’època de cria va d’abril a juliol.
Carpa. Peix de gran resistència, molt abundant al riu Cardener. Cos de fins a un
metre de llargària. Omnívor. L’època de reproducció va de maig a juliol.
Carpí vermell. Peix que necessita trams fluvials amb molta vegetació per
reproduir-se. Cos d’uns 35 centímetres. L’època de reproducció va de maig a
juny.
Conill. Mamífer típicament mediterrani, que en estat salvatge viu en zones
properes als boscos. El seu cos normalment no supera els 53 centímetres.
Menja tota mena de vegetals. L’època de reproducció dura tot l’any.
Cuereta. Au sedentària de cua llarga i cos esvelt. Cos d’uns 18 centímetres.
Menja insectes. L’època de cria comença el maig.
Esquirol. Mamífer habitual de zones boscoses. El seu cos pot arribar fins als 45
centímetres. Menja bàsicament pinyons i llavors d’arbres. L’època de
reproducció va de desembre a juny.
Granota verda. Amfibi molt habitual a les zones humides. Cos de fins a 15
centímetres. Menja invertebrats. L’època de reproducció va de març a juny.
Gripau comú. Amfibi que habita als boscos i camps. El cos de les femelles pot
arribar fins als 20 centímetres. Menja invertebrats. L’època de reproducció té
lloc a començaments de la primavera.
Llangardaix ocel·lat. Rèptil que viu en zones seques i càlides. El cos pot superar
els 60 centímetres. Menja invertebrats i vertebrats petits. L’època de
reproducció va d’abril a maig.
Merla. Au sedentària, fàcil de veure al Pla de Reguant. Mascle de color negre i
femella de color marró. Menja cucs de terra. Cos d’uns 25 centímetres. L’època
de cria va de març a agost.

















Puput. Au migradora, identificable per la seva cresta de plomes. Cos d’uns 28
centímetres. Menja insectes. L’època de cria va de març a juny.
Ratolí de bosc. Mamífer que viu en matollars, camps de conreus i zones de
bosc. Cos de fins a 20 centímetres. Menja grans, arrels, fruits caiguts, petits
insectes i altres invertebrats. L’època de reproducció va de març a octubre.
Rossinyol. Au migradora, coneguda pel seu cant. Cos d’uns 16,5 centímetres.
Omnívor. L’època de cria comença a finals de maig o començaments de juny.
Salamandra. Rèptil que viu a boscos i camps, sobretot als llocs humits i
d’ombra. Cos de fins a 28 centímetres. Menja animals més petits. L’època de
reproducció comença a la primavera.
Sargantana ibèrica. Rèptil de dimensió petita, amb un cos que no acostuma a
sobrepassar els 20 centímetres. Menja bàsicament insectes i larves. L’època de
reproducció és a la primavera.
Serp blanca. Rèptil que viu a llocs secs i assolellats. Cos que pot arribar a
superar els dos metres. Menja petits animals. L’època de reproducció va d’abril
a juny.
Serp d’aigua. Rèptil que habita als llocs aquàtics o al seu entorn. El cos no
acostuma a superar un metre de longitud. Menja animals aquàtics. L’època de
reproducció va de març a maig.
Serp de vidre. Rèptil que viu habitualment en boscos humits i zones obagues. El
cos no acostuma a superar els 50 centímetres de llargària. Menja insectes,
aràcnids i moluscs. L’època de reproducció va d’abril a maig.
Tudó. Au migradora parcial, característica de les zones forestals. Cos d’uns 41
centímetres. Menja tota mena de llavors. L’època de cria va d’abril a agost.

Fonts: ‘El Pla de Reguant i la seva biodiversitat’, de Salvador Jofre, Miquel Sala i Enric
Sala. ‘Els arbres de Súria’ d’Isidre Reguant. ‘La fauna íctica del mig Cardener’, d’Enric
Sala.
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Més informació: www.suria.cat/descobrirlentorn

