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Tot i ser de mida petita, més o 
menys com un colom, l’aspecte fí-
sic del xoriguer no s’allunya gaire del 
de qualsevol rapinyaire: bec i urpes 
en forma de ganxo, figura esvelta, 
sobretot en vol, cap i cos ben pro-
porcionats, ales punxegudes i cua 
llarga. El color dominant en el seu 
plomatge és el castany pàl·lid, amb 
el ventre bigarrat amb punts foscos 

i una característica banda negra a la 
cua. A més, el mascle té el cap, les 
espatlles i la cua de color gris.

Hi ha dues espècies de xoriguers: 
el comú, que 
és aquest 
d e l  q u a l 
parlarem, i el 
xoriguer petit, 
una espècie molt in-
teressant, habitual en 
terres castellanes però 
excepcional a Catalu-
nya. La família a què 
pertanyen, la dels 
falcònids, compta 
amb bons repre-
sentants a casa 
nostra: el falcó 
pelegrí, el de la reina, el 
mostatxut i l’esmerla. El seu nom ci-
entífic és Falco tinnunculus, i en cas-
tellà és conegut com a cernícalo.

Els seus requeriments ecològics 
són mínims, ja que es tracta d’una 
de les espècies més adaptables 
a qualsevol hàbitat. Aquesta és 
la característica principal que l’ha 
portat a colonitzar un gran ventall 
d’ambients diferents, encara que 
el seu mitjà idoni es troba en zones 
obertes, com ara grans erms àrids, 
garrigues i brolles mediterrànies, 
matollars de muntanya mitjana o 
regadius. 

A Catalunya els xoriguers 
són sedentaris, mentre que els 
del nord d’Europa emigren a l’hivern 
cap al sud. Així, a casa nostra la 
població hivernal es multiplica en 
coincidir els exemplars habituals 
d’aquí amb els sobrevinguts del 
nord. Els residents habituals ocupen 
pràcticament tot el territori i hi fan 
niu, però amb una abundància molt 
desigual d’una punta a l’altra del 
país. Les majors densitats les tro-
bem a les planes de ponent, a la Vall 
d’Aran i a l’Empordà, mentre que és 
escàs al centre i a la costa. És es-
pecialment nombrós a Menorca, on 

el XoriGuer

El xoriguer comú és el rapinyai-
re més abundant i més present 
arreu de Catalunya. A l’Empordà 
és particularment nombrós; 
tant, que si ens hi fixem bé el 
més probable és trobar-nos-el 
en qualsevol passejada que fem 
per la plana. El podem observar, 
majestuós, sobre una branca, o 
a dalt d’un pal de la llum, o el 
podem sorprendre fent l’aleta, 
aquesta mena d’actuació acro-
bàtica que saben fer alguns 
rapinyaires, que amb un suau 
aleteig són capaços de restar 
immòbils en l’aire, a pocs metres 
d’alçada, mentre amb la vista 
ressegueixen el terra buscant 
algun ratolí. 
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ha donat nom a la beguda alcohòlica 
comercial més coneguda de l’illa: el 
Gin Xoriguer. En els darrers anys, 
la seva gran capacitat d’adaptació 
l’ha fet assolir densitats elevades 
en alguns espais urbans on abans 
era impensable la seva presència, 
com ara l’àrea metropolitana de 
Barcelona. 

La construcció del niu és una feina 
que no preocupa excessivament 
els xoriguers: poden reutilitzar nius 
vells d’altres espècies o es confor-
men posant quatre branquillons en 
qualsevol esquerda d’alguna cin-
glera o en algun forat de qualsevol 
campanar, masia enrunada o torre 
antiga. En aquests suposats nius 
hi pondran les femelles la segona 
quinzena d’abril els quatre o cinc 
ous que posteriorment seran incu-
bats pels dos progenitors, encara 
que més estones per part de la fe-
mella, quan el mascle s’encarregarà 

exclusivament de portar el menjar 
a casa. Els pollets solen néixer al 
cap d’unes tres o quatre setma-
nes, i abans d’un mes, gràcies a la 
seva proverbial golafreria, ja poden 
volar sols. En aquest moment, els 
pollets, són grassos i maldestres, 
amb un aspecte físic molt allunyat 
de la dels seus progenitors. Els 
caldran setmanes d’entrenament i 
pèrdua de pes per a arribar a ser els 
elegants i efectius ocells caçadors 
que tots coneixem. 

La dieta del xoriguer està encap-
çalada per talps i ratolins, seguida 
de prop per petits rèptils, insectes 
i algun petit ocell. S’han fet molts 
estudis científics sobre aquesta 
dieta, i tots ens recorden que la 
presencia d’aquesta au és decisiva 
per al control de les poblacions 
de rosegadors. Per fer-nos-en una 
idea, val recordar que un estudi fet 
a Anglaterra demostrava que un sol 

xoriguer pot ser el responsable de 
l’eliminació, en un sol any, de no 
menys de 10.000 ratolins, tenint en 
compte els que elimina directament 
i els seus potencials descendents 
en aquest mateix any. 

La població catalana actual fluc-
tua al voltant de 4.000 parelles, una 
xifra molt tranquil·litzadora per a 
una espècie que, com tantes altres 
i fins fa poc, havia estat perseguida 
d’una manera injusta i absurda 
fins la quasi total eradicació. Per 
sort per al xoriguer i per a tots els 
qui estimem els animals, els aires 
que bufen són cada vegada més 
sensibles envers la natura, i encara 
que queda molt camí per recórrer, 
hem de pensar que cada cop es 
fan més esforços per trobar la in-
dispensable harmonia entre l’home 
i la mare Terra. 
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