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El nom científic de l’aligot comú 
és Buteo Buteo, i en castellà 
s’anomena busardo ratonero o 
ratonero a seques. El bec, fort 
i ganxut, i les urpes, llargues i 
esmolades, ens recorden que 
aquest ocell és un depredador 
i, per tant, ocupa una posició 
dominant dins el món natural. És 
gros, amb aspecte robust i una 
coloració molt variada, segons 
els individus, encara que el més 
corrent és que tingui l’esquena de 
color marró fosc i el pit més clar 
amb taques fosques. S’assembla 
molt a les àligues, de les quals 
es diferencia per la mida (més 
petita) i la proporció del cap i la 
cua respecte del cos (més llargs 
en el cas de les àligues). Sovint 
es poden veure amb les plomes 
no gaire ben arranjades, amb un 
aspecte una mica deixat, com de 
lloques esperrucades. 
Quan fa més palesa la seva ele-
gància és en el vol. Sap aprofi-

tar com cap més 
au els corrents 
favorables per 
a  r e m u n t a r 
sense esforç 

fins a alça-
des consi-
derables, 
des d’on 
p o d r à 

L’ALIGOT COMÚ
Les rapinyaires són de ben 
segur el grup d’ocells que 
des de sempre ha provocat 
més admiració. La sensació 
de fortalesa que transme-
ten, juntament amb l’ele-
gància del vol i una impac-
tant presència, fa que veiem 
aquestes criatures com uns 
éssers tocats per la mà de 
Déu, i no és per casualitat 
que la seva imatge s’ha em-
prat en moltes cultures com 
a símbol del poder. La seva 
presència evoca fermesa, 
personalitat i noblesa, i la 
contemplació del seu vol 
ens transporta per camins 
de plaer i llibertat.
En aquest article parlarem 
de la rapinyaire que podem 
observar més fàcilment 
pels voltants de Verges, 
l’aligot comú, que en els 
darrers anys ha multiplicat 
tant la seva presència per 
les rodalies, que gairebé és 
difícil sortir del poble per 
qualsevol de les quatre car-
reteres sense veure’n algun 
d’instal·lat dalt d’un pal o un 
fil de telèfons.

observar amb facilitat l’àrea de 
cacera. La seva vista és de les 
més agudes del regne animal i li 
permet descobrir les preses des 
d’alçades inversemblants. 
A l’hora de portar un plat a taula, 
l’aligot és una de les rapinyaires 
menys primmirades. Des de 
petits rosegadors, com rates, 
ratolins o talps, fins a ocells, gra-
notes o insectes; qualsevol cosa 
que es belluga la dóna per bona 
quan es tracta d’omplir el pap, i 
precisament aquesta estratègia 
alimentària li ha procurat grans 
èxits a l’hora de competir amb 
altres depredadors més especialit-
zats, que sucumbeixen fàcilment 
quan la seva presa preferida se’ls 
escapa o apareixen altres compe-
tidors pel mateix aliment. Sembla 
evident que la magnífica situació 
d’aquesta espècie a casa nostra, 
amb una població sense proble-
mes quant a nombre d’individus, 
és producte tant de la seva variada 
dieta com de la creixent sensibi-
lització de gran part de la nostra 
societat, que de mica en mica va 
canviant la seva rància mentalitat 
envers el món de les rapinyaires, 
passant de considerar-les anima-
lons indesitjables a valorar-les 
com a joies imprescindibles en 
l’equilibri ecològic de les nostres 
contrades.
El seu hàbitat preferit és el d’es-
pais oberts amb arbrat dispers, 
just com tenim a l’Empordà. El 
seu comportament territorial i se-
dentari determina que una parella 
romandrà tota la vida en un mateix 
espai, que pot ser bastant reduït 
si les possibilitats d’aconseguir ali-
ment són suficients. En l’època del 
zel, a la primavera, el sentit territo-
rial s’intensifica i fa que sovintegin 
les lluites entre aligots. Entre l’abril 
i el maig les parelles fan el niu a 
la capçada d’algun arbre alt. Solen 
pondre tres o quatre ous, que la fe-
mella cova durant cinc setmanes, 
fins al naixement dels polls, els 
quals solen venir espaiats, cosa 
que fa que al principi els uns siguin 
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molt més grans que els altres. De 
totes maneres, no tardaran gaire a 
igualar-se, gràcies a la gran quanti-
tat d’aliment que els procurarà el 
mascle, que és l’únic que surt de 
cacera en les etapes d’incubació i 
alimentació dels pollets.
Com s’ha dit, l’aligot és una es-
pècie que a casa nostra demostra 
molt bona salut. També és així al 
continent europeu, per on s’estén 
pràcticament a tot arreu. Malgrat 
ser una espècie sedentària, els ali-
gots dels països nòrdics emigren 
a l’hivern cap a climes més suaus, 
baixant cap a França i Espanya, i 
fins i tot alguns passen l’estret de 
Gibraltar. A l’Empordà, doncs, a 
l’hivern és quan tenim més aligots 
pels nostres camps, ja que a la 
població local s’hi afegeix la que 
arriba d’enllà del Pirineu.

QUICO FERRER

Vull destacar que, com molta 
gent ja sap, la parella de cigonyes 
que viu a Verges ha fet un nou niu 
en un pal de la línia elèctrica, no 
gaire lluny de l’altre pal on havia 
niat primerament. Sembla que 
l’empresa de la llum hauria tirat a 
terra el primer niu, amb el dubtós 
pretext de netejar la línia elèctrica 
per evitar possibles avaries. Per 
sort, es veu que la nostra parella 
de cigonyes és molt presumida 
i ha triat, per refer el niu, una 
talaia ben visible. Així, tothom 
qui passegi per la Mota, a la vora 
del pou de les aigües, les pot 
contemplar de ben a prop. Ens 
podem felicitar, doncs, pel fet 
que la parella s’hagi enamorat 
del nostre entorn i es mantingui 
tossudament arrelada al nostre 
terme. Per molts anys!
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