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L’atac per sorpresa és la tèc-
nica de cacera de l’esparver. 
Amb molta habilitat, un vol 
ràpid i molt baix, ran de ter-
ra, sorprèn per sota un grup 
de petits ocells al seu arbre. 
Amb una mica de sort, en 
podrà agafar un i se’l em-
portarà cap al bosc, on se’l 
menjarà després de plomar-
lo detingudament. 

L’ESPARVER

P a r l e m  d e  n a t u r a 

L’esparver és un dels rapinyaires 
més àgils i ràpids de les nostres 
contrades, i també un gran desco-
negut, tot i ser un ocell amb una 
certa presencia pels voltants de 
Verges. Els seus costums discrets 
el fan quasi invisible, ja que es pot 
estar llargues estones aturat, en 
silenci, dins del bosc, a la seva 
branca preferida, mentre vigila 
les volades de possibles preses, i 
quan es decideix a atacar ho fa amb 
volades tan ràpides i curtes, que 
difícilment poden ser observades 
per ningú, i si per casualitat algú té 

la sort de veure’l, poques 
vegades podrà assegurar 
que el que ha vist era un 
esparver.

El seu nom científic és 
Accipiter nisus, i en castellà 
és conegut com a gavilán. 

Sovint, per casa nostra s’es-
menta el nom d’esparver amb 
poc rigor. A vegades es fa servir 
per a referir-se a l’omnipresent 
aligot, al qual podem veure posat 
en un cable o en un pal de telèfon; 
d’altres es confon amb el xoriguer, 
un rapinyaire molt fàcil de veure, 
ja que és molt nombrós i planeja 
amb vols vistosos, sovint aturat 
en l’aire, fent «l’aleta» a pocs 
metres de terra, mentre observa 
amb atenció els moviments de les 
seves víctimes. L’esparver és més 
petit que l’aligot i un xic més gros 
que el xoriguer. El mascle fa uns 30 
centímetres i pesa uns 150 grams; 
la femella és més grossa: fa uns 40 
centímetres i 250 grams.

El color de l’esparver també és 
distintiu: la femella és d’un gris 
uniforme, més fosc al cap i a les 
espatlles, i més clar al ventre; el 
mascle té les espatlles de color 
gris i el ventre rogenc. Tots dos 
tenen el pit i el ventre barrat amb 
franges fines i negres. La seva 
silueta queda definida per unes 

ales curtes i arrodonides i una 
cua llarga. Les potes son llargues, 
primes i de color groc. El seu hà-
bitat preferit és el bosc de pi de 
proporcions mitjanes amb espais 
oberts, encara que a l’hivern, amb 
l’arribada d’exemplars provinents 
de l’Europa Central, es pot veure 
en qualsevol indret on trobi aliment 
abundant.

La població actual a Catalunya és 
força equilibrada, ja que s’estima 
entre 1.000 i 2.000 parelles repro-
ductores, i té tendència estable, tot 
i les amenaces que pateix, com ara 
la reducció de la superfície arbrada 
per culpa dels incendis forestals i 
la presència de contaminants en 
la dieta. De poc temps ençà, però, 
els accidents s’han convertit en la 
causa més preocupant de mort en 
esparvers. En la temerària perse-
cució de les preses, amb un vol de 
rapinya, molt baix, ràpid i ferotge, 
massa sovint s’esclafa contra les 
noves barreres arquitectòniques 
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transparents a les quals no està 
acostumat, com ara marquesines 
d’autobusos, parets d’insonoritza-
ció de carreteres, grans vidrieres 
d’edificis oberts, etc., que malau-
radament es converteixen en una 
trampa mortal per al nostre caçador 
caçat.

Cada primavera les parelles fan 
un nou niu, dins del bosc, davant 
d’un espai obert i sovint a la vora 
del niu de l’any anterior. La femella 
s’encarrega de construir-lo, com 
també de covar els ous i vetllar 
les cries mentre el mascle va de 
cacera i porta l’aliment al niu. Si 
tot va bé, els quatre o cinc pollets 
de la niada podran emprendre 
el vol i campar-se-les en solitari 
després d’uns quaranta dies. En 
aquest temps de cria, les pare-
lles d’esparvers depreden grans 
quantitats d’ocells. S’ha calculat 
que una parella amb una niada de 
quatre pollets necessita per a tirar 
endavant més de 2.500 ocells cada 
any, xifra que dóna una idea de la 

importància que té la seva presèn-
cia a l’hora d’evitar les molestes 
plagues d’ocells. Els pardals i els 
estornells solen ser, per la seva 
mida petita, els que més reben la 
pressió depredadora de l’esparver; 
però no són els únics, perquè la 
femella, en ser més grossa, s’atre-
veix també a caçar tords, merles, 
gaigs i fins i tot coloms. 

La població d’esparvers de l’Em-
pordà no es mou d’aquí en tot l’any, 
i a la tardor es veu incrementada 
amb l’arribada d’una gran quantitat 
d’esparvers centreeuropeus que 
prefereixen el nostre hivern, més 
càlid.

A pagès, abans, l’esparver no era 
un visitant ben rebut. S’ha de tenir 
en compte que la majoria de cases 
de pagès tenien en la cacera 
un altre subministrament de 
proteïnes important per a 
la llar, i aquesta idea tendia 
a tenir l’esparver com un 
competidor indesitjable. 
A més, és prou agosarat 

per a atacar l’aviram tendre dins 
les mateixes cases de pagès, i 
per això fins fa poc, en algunes 
masies es podia veure una fusta 
posada sobre un eix en forma de 
penell, que suposadament servia 
per a espantar l’esparver. Aquesta 
fusta s’anomenava precisament 
«esparver» o «penella». 
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