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Les xibeques i els mussols són 
animals carregats de simbolisme i 
molt presents en el nostre imaginari 
col·lectiu, però alhora ens són molt 
desconeguts pel que fa a la seva 
vida i a les seves característiques 
específiques.

Els rapinyaires són ocells de bec 
ganxut i urpes ben desenvolupades, 
amb els quals maten les preses. En 
aquest cas, a més, són ocells que 
actuen bàsicament de nit o durant 
el crepuscle.

En tots hi observem unes caracte-
rístiques comunes, com ara el cap 
més aviat gros i la cara aplanada. 
Tenen un vol silenciós, els ulls gros-
sos i els peus coberts de plomes; 
els seus colors són terrosos per 
tal de camuflar-se bé i, excepte el 
xot, són sedentaris, és a dir, viuen 
tot l’any al mateix lloc. Cal destacar 
també que tenen una oïda i una vis-
ta molt desenvolupades.

La majoria prefereixen la proximitat 
de l’home, cosa que, juntament amb 
el fet que tinguin hàbits nocturns, 
ha contribuït a fer sorgir moltes 
creences, falòrnies i fantasies en-
torn d’aquests ocells. A les nostres 
contrades, la xibeca és especial-
ment la que fa córrer més rumors.

 Posats en ordre del més petit al 
més gran, a Verges hi podem trobar 
aquestes espècies de rapinyaries:

Xot (Otus scops)

El xot és el més petit dels mussols: 
fa uns 17/19 cm. Presenta uns plo-
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malls o «orelles» que aixeca volun-
tàriament.

És l’únic mussol de tots els que 
tenim entre nosaltres que és migra-
dor. Marxa a principis de tardor cap 
a l’Àfrica tropical i torna pel mes de 
març. Sol fer niu en forats d’arbres 
vells, en nius vells de picot o en fo-
rats de construccions humanes. És 
un ocell d’alimentació bàsicament 
insectívora; menja escarabats, 
cucs i també algun petit rosegador.

A la nostra zona del Baix Ter el 
podem trobar sobretot als boscos 
de ribera.

Mussol comú (Athene noctua)

El mussol comú és un rapinyaire de 
dimensions força petites: fa uns 20/
22 cm. Té el cap rodó, amb un disc 
facial, o sigui la cara, clar i poc de-
finit, xato per sobre dels ulls, la qual 
cosa li dóna un aspecte de simpàtic 
emprenyat. Fa vols ràpids, directes, 
curts i ondulants.

Al Baix Ter és el tipus de mussol 
més nombrós, amb una bona 
diferència respecte dels altres: 
s’estima que hi ha unes cinquanta 

parelles d’aquesta espècie.

Xibeca (o òliba) (Tyto alba)

La xibeca és d’un color clar per 
sota i terròs-daurat per sobre, i fa 
uns 32/34 cm. El seu disc facial és 
clar, amb una forma molt definida 
de cor i uns grans ulls negres. 

Sol empassar-se les preses 
(normalment petits rosegadors i 
ocellets) senceres, de les quals, 
després, expulsa per la boca els 
pèls i els ossos amb unes boles 
anomenades egagròpiles.

Sempre s’ha dit que porta malastru-
gança, i fins i tot s’ha tingut com a 
sinònim de mort, potser pel fet que 
sovint nia en esglésies, campanars i 
cementiris. La gran mala sort, però, 
seria no poder gaudir d’aquests 
ocells a les nostres contrades, ja 
que, entre altres consideracions, 
són els botxins de les poblacions de 
rates, talps i ratolins: cada xibeca 
en menja una mitjana de mil l’any.

A la zona del Baix Ter, en els últims 
deu o quinze anys, aquesta espècie 
ha retrocedit molt a causa de la 
mortalitat que té a les carreteres, 
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l’emmetzinament per insecticides 
i, sobretot, la manca de llocs on fer 
niu. Actualment s’estima que hi ha 
tan sols quinze o vint parelles de 
xibeques.

Mussol banyut (Asio Otus)

Aquest és un mussol gros, d’uns 
33-36 cm, i es caracteritza per les 
«orelles» llargues que té. És un 
ocell més aviat esquerp i, tot i la 
seva grandària, passa molt desa-
percebut, gràcies als seus colors 
terrosos, que li permeten de dormi-
tar en alguna branca durant tot el 
dia sense el perill de ser vist.

Com tots els mussols, té una vista 
molt sensible (cent vegades més 
que la de l’home) i també una gran 
mobilitat de coll, que li permet de 
girar el cap fins a 270º per tal de 
poder observar tot el que passa al 
seu entorn sense fer fressa. És un 
ocell més aviat de bosc, sobretot 
de pinedes.

Al Baix Ter hi podem fer una estima-
ció d’unes deu o quinze parelles.

Gamarús (Strix aluco)

El gamarús fa uns 36/38 cm. Té el 
disc facial rodó i sense «orelles». 
És un ocell de bosc, especialment 
de boscos tancats i humits, encara 
que s’adapta bé a tot tipus d’hàbi-
tats forestals; així, el podem trobar 
des de la costa fins a la muntanya 
alta.
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La seva presència al Baix Ter es 
troba en zones boscoses, sobretot 
a l’hivern.

Duc (Bubo bubo)

El duc és un ocell molt gros, d’as-
pecte imponent: fa uns 70 cm. És el 
rapinyaire nocturn més voluminós 
d’Europa. Té unes potes gruixudes 
com el puny d’un home i unes urpes 
esmolades que li permeten d’ata-
car animals de la mida d’una guilla 
o d’un gat.

Fa el niu en escalons naturals de 
roca, sovint sobre precipicis. Viu 
amb la mateixa parella tota la vida, 
que pot arribar a ser d’uns seixanta 
anys.

Al Baix Ter hi ha censades sis pare-
lles d’aquesta espècie.

Xibeques sense sostre

Tal com hem comentat anterior-
ment, el rapinyaire nocturn que ha 
sofert més regressió en els últims 
anys és la xibeca, sobretot per la 
manca de llocs apropiats on fer 
niu. Hi ha, però, una manera de 
solucionar aquest problema, i és 
posant-li caixes niu als terrats i les 
golfes de les cases velles. Un poble 
com Verges és idoni per a la xibeca, 
ja que és envoltat de camps i horts 
que li poden proporcionar molts 
rosegadors per a alimentar-se. És 
molt convenient i recomanable col-
locar les caixes niu en llocs que són 

o hagin estat bons per a la xibeca 
però que, en haver estat arreglats o 
restaurats, actualment no li perme-
ten de fer-hi niu.

El més important és que la caixa 
estigui molt ben fixada, perquè per 
les dimensions que té pesa molt, i 
cal posar-la en un lloc poc transi-
tat, fosc i on la xibeca tingui accés 
fàcilment. Uns bons llocs són l’ala 
d’una teulada (a sota), les bigues 
interiors d’una pallissa o un terrat, 
el sostre d’un campanar, la finestra 
d’unes golfes, etc.

La caixa s’ha de fabricar amb fusta 
gruixuda, d’uns 2 o 3 cm, ben feta 
perquè duri uns quants anys. Si és 
a la intempèrie, sobretot ha d’estar 
feta amb fusta massissa i ben en-
vernissada. Una caixa mal feta i en 
mal estat és un perill greu per a les 
xibeques que hi criïn.

Les mides adequades són: base 
i sostre de 37 X 37 cm; alçada de 
les parets, 46 cm. Cal fer un forat 
circular, d’uns 14 cm de diàmetre, 
a la part frontal i situat a uns 10 cm 
del sostre. Si el niu és exterior, el 
sostre ha de sobresortir una mica 
per la part del davant per tal d’aixo-
plugar l’entrada.
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