
LA FAUNA DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY 
 

 
Al Montseny hi són representades tres grans regions biogeogràfiques: la 
mediterrània, l’eurosiberiana i una mica la boreoalpina. La diversitat faunística 
d’aquest massís és, sens dubte, la més important de tota la regió. La fauna 
montsenyenca inclou  més de dues-centes espècies de vertebrats i, segons els 
científics, els invertebrats s’aproparien a les nou mil espècies. 

 
A/ Prats subalpins i landes  
B/ Avetosa, fageda i roureda  
C/ Pinedes i brolles  
D/ Alzinars i suredes  
E/ Ambients aquàtics  
F/ Cingles, esqueis, tarteres i cavitats  
G/ Medi antropogen  
 

 
A/ PRATS SUBALPINS I LANDES 
 

Els espais culminals del Montseny presenten  una vegetació baixa i uniforme. 
Els animals que hi habiten han de suportar fortes variacions de temperatura, i a 
l’hivern molts d’ells s’han de desplaçar a cotes inferiors. 

 
Mamífers: 
Llebre  
Porc senglar 

 
Aus:  
Alosa vulgar 
Còlit  
Àliga marcenca  
Griva  
Perdiu roja  

 
Amfibis i rèptils:  
Tòtil 
Escurçó  
Serp de vidre 
 
Invertebrats: 
Eresus niger  
Issoria lathonia   
Trichodes apiarius   
Marieta  

 
 

B/ AVETOSA, FAGEDA I ROUREDA  
 

Al Montseny, aquests boscos freds propis de la regió centreuropea, ocupen 
grans extensions i es troben allunyats de les concentracions humanes. Hi 
trobem animals molt espec ialitzats i temorosos de l’home. Algunes d’aquestes 
espècies tenen al massís el límit meridional de la seva distribució europea. 
 

Mamífers: 



Fagina,  
Guineu  
Ratolí lleonat  
 
 
Aus: 
Astor  
Pit Roig  
Tudó  
Mussol banyut  

 
Amfibis i rèptils: 
Gripau  
Salamandra  
Colobra d’Esculapi  
 
Invertebrats: 
Escarabat damat   
Rosalia alpina,  
Strangalia maculata   
Insecte bastó   
Polydesmus coriaceus  
Bernat pudent  

 
 
C/ PINEDES I BROLLES  

 
La major part de les pinedes del Montseny són esclarissades i tenen un dens 
sotabosc d’arbusts que fan poca ombra. Quan l’estrat arbori és escàs a nul 
aquesta formació s’anomena brolla. La seva estructura dóna suport a un 
poblament faunístic divers. 

 
Mamífers:  
Esquirol  
Teixó  
 
Aus:  
Tallarol  
Mallarenga  
Aligot comú  

 
Amfibis i rèptils: 
Llangardaix comú  
Sargantana cuallarga  
 
Invertebrats:  
Processionària del pi  
Cigala  
Pararge aegeria  
Limantria monacha  
Calosoma sycophanta  
Libelloides longicornis  
Empusa pennata  
Formiga lleó  

 



 
D/ ALZINARS I SUREDES  
 

Els boscos d’alzines i les suredes són els més abundants al Montseny. Les 
seves capçades atapeïdes estabilitzen les variacions climàtiques i lumíniques i 
aconsegueixen una certa uniformitat estacional. Aquest fenomen explica el 
sedentarisme d’alguns ocells i l’activitat hivernal d’alguns amfibis, rèptils i petits 
mamífers. 

 
Mamífers: 
Geneta  
Rata cellarda  
Ratolí de bosc  
 
Aus: 
Gamarús  
Merla  
Esparver  
Gaig  
 
Invertebrats: 
Escanyapolls  
Hispa testacea  
Thecla betuale  
Pyronia tithonius  
Hoplia coerulea  
Somereta  
Cercopis sanguinolenta  
Banyarriquer  
 
 
 

E/ AMBIENTS AQUÀTICS  
 

La diversitat d’ambients aquàtics, rius, fonts, basses, aiguamolls i 
embassaments comporta una fauna rica i variada. És el medi ideal d’alguns 
animals per desenvolupar-hi la fase larvària. Aquest és el cas de mosquits, 
espiadimonis, granotes, tritons i salamandres. Algunes conques com la de la 
Tordera són importants rutes migratòries per als ocells. 
 

Mamífers: 
Rata d’aigua 
Visó americà 
 
Aus: 
Merla d’Aigua 
Cuereta torrentera  
Blauet 
 
Amfibis i rèptils: 
Granota comuna 
Granota roja  
Tritó pirinenc  
Tritó jaspiat  
Tortuga d’aigua  



 
Peixos: 
Truita de riu 
Barb de muntanya 
 
Invertebrats: 
Tetragnatha extensa 
Perla marginata  
Llimac  
Espiadimonis  
Cranc de riu 

 
 
F/ CINGLES, ESQUEIS, TARTERES I CAVITATS  

 
Aquests ambients es caracteritzen per una estructura física molt accidentada 
amb fort pendent del terreny i poca cobertura vegetal. La presència d’animals hi 
és molt limitada. Els més habituals són ocells rapinyaires, rates-pinyades, 
rèptils i alguns insectes 
 

Mamífers: 
Rata-pinyada de cova ’. 
 
Aus: 
Merla roquera comuna 
Corb  
Cercavores  
Roquerol 
 
Amfibis i rèptils: 
Sargantana de paret 
Llangardaix verd 
 
Invertebrats: 
Uroctea durandi 
Philaeus chrysops  
Leptorchestes sp  
Meta menardi   
Camponotus cruentatus  
Scoliopteryx liberatrix 

 
 
 

G/ MEDI ANTROPOGEN  
 

Els nuclis urbans i les zones habitades constitueixen un ambient artificialitzat i 
humanitzat, però la fauna antropòfila, que viu a prop de l’home , hi gaudeix de 
la manca de depredadors naturals, de la relativa estabilitat tèrmica i de 
l’elevada producció de deixalles. 
 

Mamífers: 
Musaranya 
Conill  
Eriçó clar 
 



Aus: 
Mussol comú 
Oreneta  
Cotxa fumada  
Garsa  
Pinsà vulgar  
 
Amfibis i rèptils: 
Dragó 
 
Invertebrats: 
Argiope bruennichi 
Escorpí negre  
Papilio machaon  
Poll de moro  
Graphosoma lineatum  
Cargol bover 


