


ORELLES?
Les protuberàncies que té al cap no són les orelles, sinó els 
plomalls. Les orelles del mussol són dos simples forats que 
té als costats del cap, amagats pel plomatge. Els ornitòlegs 
pensen que els plomalls li serveixen per expressar el seu 
humor: quan els té de punta, és perquè està excitat o en 
actitud amenaçadora. 

HO SABIES?
Els ulls grocs o taronja dels mussols estan 
perfectament adaptats per caçar de nit. 
Quan captura una presa, l’engoleix sencera. 
Tres hores més tard, vomitarà allò que no ha pogut digerir: els ossos, la pell... Els 

residus que vomita s’anomenen «pilotes».

E
l mussol és carnívor: s’alimenta de ratolins, d’ocells, d’insectes i de serps. 
La femella d’aquesta rapinyadora nocturna és més fosca i més gran que 

el mascle. Pon de 4 a 6 ous, que després covarà al llarg d’un mes. El pare i la 
mare protegeixen junts el niu, volen en cercle al voltant d’aquest fent soroll 
amb el bec per impressionar els enemics. També poden llançar-se contra ells 
des de l’altura. El mussol és molt intel·ligent: pot fingir que està ferit per fer-
se perseguir pel predador i així allunyar-lo del niu.

El mussol

ÒLIBA?

No, la femella del  

mussol no és l’òliba! L’òliba 

i el mussol són espècies 

diferents, com passa amb el 

gripau, que no és el mascle 

de la granota. 
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ESTIMAT AVET...
Els esquirols viuen als boscos. Les coníferes (avets, pins, 
làrixs...) són els seus habitatges preferits: les branques 
ben rectes li permeten circular fàcilment i a tota 
velocitat!

A
quest petit mamífer està fet per desplaçar-se per les branques: el seu 
cos és molt flexible i les seves potes posseeixen uns dits llargs que li 

permeten agafar-se molt bé. Al seu arbre, l’esquirol busca un entreforc 
sòlid i, després, es fa un niu amb trossos de les branques més pròximes. Per 
acabar, l’omple d’herba, de fulles i de pèls. L’esquirol construeix diversos nius 
i els manté en condicions tot l’any; així no es quedarà sense refugi si una 
tempesta o un predador destrossen el seu niu principal. El niu li serveix per 
dormir i per cuidar les seves cries, però també per guardar els aliments.

L’esquirol

NYAM!
L’esquirol no és gens llepafils: s’alimenta de grans, avellanes, glans o pinyes, de fruita seca i de bolets. Li agraden també els brots tendres i les castanyes. 

HO SABIES?
Un adult pesa al voltant de 250 g i el seu 

cos mesura entre 20 i 28 cm. L’espessa cua, 

que té gairebé la mateixa longitud que 

el cos, li serveix de manta i de contrapès. 

El pelatge de l’esquirol canvia de color 

segons les estacions de l’any, passant del 

gris a l’hivern al rogenc a l’estiu.
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