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Hem d’anar amb compte de no confondre el 

xoriguer comú amb l’esparver vulgar que té 

les ales més amples i curtes. 

El falcó peregrí també s’hi assembla però és 

més gran i té el dors de color gris pissarra. 

Finalment, el xoriguer petit és extremadament 

semblant al comú però la seva distribució a Catalunya està 

restringida a la plana de Lleida i l’Alt Empordà. 

Espècies semblants 

Com el reconeixerem ? 

- Pes : 190 a 300 gr 

- Longitud : 34 a 39 cm 

- Envergadura : 65 a 80 cm 

- Alimentació : Principalment insectes però també 
petits mamífers. 

- Presència :  

- Escolteu la veu del xoriguer 

Document d’identitat 

El xoriguer està present a tota Catalunya però té una 

marcada preferència pels grans espais oberts.  

Si voleu allotjar-lo al vostre jardí, podeu instal·lar una 

caixa niu a la part superior d’una estaca o en un 

edifici tranquil. També nidifica en arbres i usa, de 

vegades, els nius antics de còrvids. 

Hàbitat i preparació del jardí 

Mascles, femelles i joves són diferents. 

El mascle té la cua i el cap de color gris blavós. La femella té la cua marró amb barres horitzontals fosques i la resta 

del cos, predominantment, marró. Els joves són semblants a les femelles però amb el plomatge encara més ratllat. 

Esprver vulgar 

Xoriguer comú 
(Falco tinnunculus) 
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Cap gris blavós 

Dors de color teula 

amb taques negres 

Punta de les ales 

negres 

Cua llarga de 

color gris 

blavós 

Bec curt i ganxut 

amb la base groga 

Femella 

Potes grogues 

Cos 

predominantment 

marró 

Bigotera 

negra Dors i ales amb 

ratlles negres 

Ungles negres 

Mascle Mascle en vol 

En col·laboració amb 

http://www.sioc.cat/fitxa.php?sp=FALTIN

