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Hesquirol
No hi

ha pineda, auellanosa

o

grupet de noguers que no rebi la uisita del millor acrdbata

arbortcola que tenim a les nostres contrades
El grau de coneixement que la gent
tenim de lafasna m6s propera no segueix una proporci6 segons la grand)ria
de les espdcies, tot i que cal dir que hi
ajuda. De vegades, una espdcie de poc
volum pot resultar m6s popular que
algunes de talla superior gr)cies a la
seva agilitat, confianEa, abund)ncia o
fins i tot gricies a la simpatia que li atribui'm. I-animal6 protagonista d'aquest

article est) considerat un mamifer de
mida petita, perd tot i aixi 6s un dels
m6s coneguts del pais, tant per la gent
gran com per la canalla, per la gent de
camp com per la gent de ciutat. Contes, dibuixos animats i cangons han ajudat a fer-lo fam5s. IJesquirol (Sciurus
uulgaris) 6s de les poques espdcies que

tothom es veu amb cor d'identificar, i
de fer-ho b6.

Del seu aspecte, alld que en crida
m6s 1'atenci6 6s la cua, tofuda illarga,
de 15 a 20 cn:,. Vist de prop, les orelles dretes i amb pinzells al capdamunt
tamb6 s6n molt caracteristiques. El
color del seu pelatge va del marr6 rogenc fins al marr6 gaireb6 negre, amb
les parts de sota m6s o menys clares.
La variabilitat del color marr6 sembla
que t6 relaci6 amb les condicions ambientals de la contrada.
Ait', els exemplars rogencs serien
propis de zones m6s aviat eixutes i c)lides, de

clima m6s mediterrani, mentre

que els foscos ho serien de llocs humits

i freds, d'ambients m6s muntanyencs.
Estacionalment amb6 sembla que canvia

una mica la tonalitat del pelatge, com
sol passar a forEa mamifers. En alguns
exemplars fins i tot el marr6 del cos i
de la cua no s6n ben iguals. Com

molt caracteristica de l'alta muntanya:
la marmota. Coses de la taxonomia.

i hibitat. La dieta del
nostre eixerit protagonista 6s sobretot
vegetariana. i dins d'aquesta categoria,
Alimentaci6

especialment, menja llavors. Avellanes,
nous, aglans i, sobretot pinyons s5n les
seves menges preferides. Tots aquests
fruits -que en realitat s6n llavors, per
aixd tenen tant d'aliment- estan protegits amb unes bones clasques o br)ctees,
segons el cas. Aquesta protecci6 serveix
de poc quan I'animal de quB parlem 6s
l'esquirol, ja que com a bon rosegador,
t6 un parell de dents incisives a dalt i a
baix molt desenvolupades que asclen
i roseguen el que calgui. Quan menja
tornen a fer-li molt de servei les mans,
per agafar, egsantar, estirar, fer gSrar,

obrir i furgar l'aliment.

passa en moltes d'altres espBcies

Segur que m6s d'un cop hem trobat

d'animals de pBl, els mascles i les
femelles no es diferencien pel seu
aspecte ni mida, si m6s no a ull nu.

tot de pinyes rosegades i una mica es-

Perd si hi ha una part de la seva anatomia especial de debd s6n els peus
i les mans. Els dits de pianista que
t6 l'esquirol s'arrapen a l'escorEa
dels arbres com un imant. No hi
fa res l'alEada ni el grau d'inclina-

cio. Est) fet per grimpar troncs i
passar de capEada a capgada, fent
un salt valent o b6 caminant amb
agilitat d'una branca al'altra.
Amb aquest retrat, ningf no
diria que 6s de la mateixa familia

que una altra espdcie que en sa
vida no s'ha enfilat a un arbre, i
tln esquirol rnenjani
ana pinya.

filagarsades al terra del bosc, sota d'un
pi roig, pi negre o pinassa, posem per
.m. Er el t(pic rastre que deixa l'esquirol quan les ha treballat per obtenir-ne
els pinyons, les petites llavors negres
de les coniferes que estan protegides
per les br)ctees, la mena d'escuts ben
apinyats, com de fusta, que formen les
pinyes. Les rosega amb precisi6 i de
pressa, i aixi accedeix a la llavor. Com
que la fruita ve tota de cop, l'esquirol
segons a on fa el seu rebost. D'aquesta
manera tamb6 ajuda a escampar llavors,

i per tant als boscos.
lJna alimentaci6 basada en llavors
d'arbre obliga aviure-hi a prop. El seu

lfbitat, per tant, s6n les masses forestals
dc pins i avets, o de caducifolis productors de fruits com els esmcntats, o una
barreja de pins i caducilblis. Cada vegada m6s, tamb6 s'atansa a grans parcs

urbans, confiat com 6s de mena. En
alguns llocs fins i tot s'ha acostumat a
menjar de 1a m) de la gent i a aprofitar
restes de menjar.
Perd la vida no 6s nom6s omplir
l'est5mac. Perpetuar 1'cspdcie 6s la tasca
principal. Per criar, l'esquirol aprofita
nius velis de cornella o garsa, o forats
de picot negrc. Als primers els fa un
cobert de branques, i als segons n'hi
posa, de manera que sovir-rt surten pel
forat i es veuen des de fora. Per fer-se
un bon jaE, hi entafora fulles, molsa i
herba seca. De vcgades tamb6 aprofita
nius de picot verd, perd m6s per passar-hi la nit que no pas per criar-hi, que
s6n massa justos, i la mare esquirol i
els 3 o 4 cadells que sol parir no s'hi

podrien remenar.

lJn comenrari que sc scnr sovint
sobre l'esquirol 6s que hi ha anys quc
sc'n veuen molts, i d'altres en qud no
se'nveu el pEl de cap. Aquestes pujadcs
i balxades poblacionals estan relaciona-

disponibilitat de menjar. Els
anys que hi ha bones collites de llavors
s6n anys d'esquirols, i cls que no, doncs
des amb la

no. Tamb6 t6 depredadors, 6s clar, perd
han de ser bons grimpadors d'arbres o
de vol precis dins de la bosctiria. Nom6s
podrien ser la marta i i'astor, respec-

tivament. 86, i l'home, que en temps
no gairc reculats per aquestes nostres
comarques en caqava per menjar-sc'l
amb arrds. Actualment, un pcrill m6s
per l'esquirol s6n els vchicles. A terra
no 6s lent, perd tampoc cap exemple
de velocitat, i en travcssar carreteres
amb aquells saltirons que fa no 6s estrany que m6s d'un mori atropellat J,r.

De totes les vegades que he vist esquirols,la que m6s recordo ya ser una que
jo estava assegut al terra d'un bosc amb I'esquena recolzada al tronc d,un pi.
M'estava quiet esperant uns picots negres que tenien el niu alli al davant.

Feia estona que no els veia,

i per aixo m'entretenia mirant un esquirol que
remenava a la capgada d'un arhre que tenia a una trentena de metres.Tot
d'un plegat va comengar a baixar pel tronc, cap per avall. S'anava aturant
cada poques passes,
va

tot estirat, i mirava aqui i alli. 0uan va arrihar a la soca,
fer un saltirrf i ja va ser a terra. Llavors va anar saltironant recte cap a mi.

Primer vaig pensar que de seguida em veuria i canviaria de direccif. perir no.
s'anava atansant' atansant, io quiet, fins que ja me'l veia al damunt. Llavors
va frenar en sec, a escassos dos metres de mi. Em va fitar amb els seus ulls
negres,ya fer un xisclet com de sorpresa i se'n va anar a enfilar-se a un altre

pi de la vora. Per mi que volia enfilar-se just al tronc on jo m,estava. Si ho
arriba a fer... ru,
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