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Parada nupcial de ¡'esparver

cendras.

L'esparver cendres
de l'AIt Empordá
RAMÓN FORTIÁ I RIUS

D

'e totes les aus de presa de
Tornitofauna paleártica -regió zoogeográfica a la qual pertany el nostre
país-, ben segur que sigui l'esparver
cendrós (Circus pygargus. L.) aquella
que ha experimentat una devallada
demográfica mes espectacular en els
darrers anys, i també la de futur mes
incert i preocupant. L'excessiva rompuda de les terres, en bé del conreu,
ha portat a l'espécie a haver d'abandonar les estepes on nidificava per
acabar instal.lant els nius ais camps
de cereals. La coincidencia entre Tépoca reproductora i la sega -actualment
amb maquinaria pesada- están abocant ['esparver cendrós cap una lenta i
dramática agonia,
D'una població mundial estimada en
prop de 5 0 0 , 0 0 0 parelles en els seus
inicis, s'ha passat avui en dia al voltant
de les només 8.000, la qual cosa
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suposa una reducció de mes del 9 8 %
en els seus efectius. El gruix de la
població d'esparvers cendrosos es
troba repartit entre Espanya i Franca,
amb aproximadament 3.000 parelles
a cada país. A Catalunya, si bé les
xifres ens donaven más de 5 0 parelles
a fináis deis anys 80. actualment s'han
reduit a 2 0 - 2 5 , de les quals 7-8 se
sitúen a ia comarca de l'Alt Empordá
i concretament ais termes municipals
de Navata i Viianant.
Els esparvers cendrosos comencen
a arribar a casa nostra a fináis de marc
i ho van fent durant tot el mes d'abril.
Venen de passar l'hivern a les sabanes
clares i a les planes herbácies de
rÁfrica transahariana i central.
A l'Empordá, els máseles solen
arribar primer i ocupen els territoris de
nidificació establerts ja en anys anteriors. Les femelles ho fan pocs dies
más tard. També és comú una arribada mes o menys simultánia. Durant
gran part del temps els máseles

efectúen vols circulars ascendents peí
cim de la zona de crir amb la
intencionalitat d'atreure Íes possibles
femelles de pas, Els Iligams entre les
parelles poden perpetuar-se durant
anys successius, és pero, l'arrelament
a un determinat espai, el responsable
d'aquest fet, más que no pas el vincle
entre individus.

El f e s t e i g , l'ofrena
i la parada nupcial
Quan el másele s'adona de la presencia d'una femella, comenca a volar
sobre seu insistentment, bategant les
ales fins molt avall i de manera forca
incisiva. Aquest és l'inici d'un proeés
anomenat festeig i que tindrá com a
objectiu la cohesió entre sexes, i el
convenciment per part de la femella
(recurs limitant) que aquell másele és
el mes idoni per a la procreado. El
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L'esparver
másele té com a finalitat última l'assolir la cópula. El període que va des de
l'inici del festeig fins a la posta deis
ous és forca variable; s'han registrat
casos esírems de 15 i 4 5 dies.
Una de les fases mes espectaculars
i interessants, a !a vegada, del festeig,
és el de Tofrena. Aquest fenomen es
traba forca estés en el regne animal i
és partícularment complex en els
humans. En el cas deis cendrosos, el
másete porta a la femella un obsequi
en forma de menjar. La presa és
intercanviada al vol i, després que la
femella se Cha menjada, s'inicia tot un
seguit de jocs aeris. L'ofrena té una
funció cohesiva entre els sexes i dona
inici al que anomenarem parada nupcial. Les parades nupcials teñen lloc
en qualsevol punt de l'área de cria i
son particuiarment intenses després
del lliurament de menjar, del másele a
la femella. Les relacions entre els dos
sexes que fins ara havien estat distants, limitant-se a vols planats i
circulars per la zona, passen a ser mes
íntims i coordinats. El masóle fa picats
sobre la femella, que pot estar parada
a térra o votant. Sovint aquests picats
son en espiral, de manera que la
femella pot associar-se a mig tirabuixó
amb el másele, encarant ambdós les
potes. En d'altres ocasions, quan la
femella resta parada a térra, el másele
l'obliga a aixecar-se, moment en qué
aquella sol donar mitja volta tot
enfrontant les potes. Aquests moviments no es donen mai de forma
avilada, sino que formen sequéncies
mes o menys continúes.
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de quinze

En la costruceió intervenen ambdós
sexes malgrat que és la femella la que
hi participa mes aetivament. Deis onze
casos de nidificacíó o intents de
nidifieació loealitzats en els darrers
dos anys, 7 han estat en sembrats
d'ordi, 2 en ordi i civada, 1 en biat i 1
en raigrás. Durant el temps d'espera
per la posta, la femella passa la
majoria del temps parada sobre una
branca seca, un pal de llum o qualsevol altre objecte enlairat, tot esperant
que el másele li subministri l'aliment.
Tant bon puní arriba aquest, la femella
surt Mancada al seu encontré. L'lntercanvi sol esdevenir a térra en aquesta
primera fase, malgrat que també pot
ser a Taire, ja sigui per contacte, ja
siguí a distancia. Freqüentment la
femella emet una mena de xiulet sord
("Pssssiiii") repetit diferents vegades
en aparéixer el másele i anar aquella a
trobar-lo.
A m b d ó s sexes efectúen sovint
breus visites (generalment d'1 a 2
mrnuts) a alió que será el seu futur niu.
Aquest, situat arran de térra, té una
estructura molt senzilla, format básicament peí mateix cereal on está
situat, i completat amb espigues que
porten deis camps adjacents. Les
mesures del niu son extremadament
homogénies en tots aquells ais quals
s'ha accedit. Així hi trobem una petita
depressió central on se sitúen els ous,
amb diámetres interns de 15-19 cm i
diámetres externs de 2 4 - 2 5 cm. El
diámetre total del niu está compres
entre 4 7 i 53 cm. La posta té lloc peí
mes de maig, encara que també és
possible que sigui peí juny.

La c o n s t r u c c i ó del niu

La posta deis ous
i la Incubació

Uns quants dies abans de la posta
deis ous i mentre dura la construcció
del niu, la femella deixa de cacar i és
alimentada peí másele. Com de manera prou clara hem pogut comprovar, és
el propi masóle qui escull i determina
l'emplapament del niu, parant-se repetides vegades al lloc on es construirá.

La femella eomenca a covar a partir
de quan posa el primer ou. Els ous son
postos amb una diferencia de temps
que va d'1 a 3 dies; d'aquí ve que els
polis neixin escalonats. Deis quatre
nius loealitzats quan encara hi havia
ous, 3 en tenien 4 i 1 en tenia 3.
D'aquest darrer niu amb 3 ous, de)

d/es, al niu.

qual la femella era un individu de
primer any, només n'eclosionaren 2, la
qual cosa ens ve a confirmar el fet de
la baixa fertilitat de les pragenitores
joves.
Els ous son de color blanc a
l'exterior i verdosos interiorment. Teñen forma elíptica, encara que no
massa accentuada. Deis 15 que hem
pogut estudiar, la mitjana de pes ha
estat de 24,1 6 gr, amb xifres extremes
de 22 g i 26,5 g Les dimensions
mitjanes son de 32,9 m m x 4 0 , 8 m m ,
amb mesures límit de 31,8 mm i 34,6
mm peí diámetre transversal i de 39,5
mm i 43,5 mm peí diámetre longitudinal.
Mentre dura la incubació, que aeostuma a ser de 2 8 - 2 9 dies per cada ou,
la femella només surt del niu per
mejar. No és rar també que quan fa
molta estona que és al niu i el másele
no arriba amb aliment, surti a alió que
en podríem dir "estirar les ales". En
ocasions abandona momentániament
la posta per anar a cercar una espiga
que portará al niu rápidament i amb
tota disereció.
Quan la femella és dins el niu i el
másele arriba amb una presa, aquest
vola 3 baixa aleada al seu damunt tot
estirant les potes i ensenyant el
menjar. Altrament la mare, a causa de
la cobertura del sembrat, no s'adonaria de la presencia del másele amb
l'aliment. De seguida surt la femella i
es produeix l'intercanvi, generalment a
térra i sempre en un mateix lloc. Si en
el moment que es produeix el canvi, la
femella detecta la presencia d'algun
íntrús, aquesta ignora la presa i,
després d'una breu i propera inspecció
óeí subjecte. en cas que aquest intenti
amagar-se, eomenca a volar sobre seú
emetent un característic erit {"iee-ieciee-iec-lec"} d'alarma, repetint sequéncies successives de 4 - 5 sons mentre
vola insistentment sobre seu. El masele també pot actuar de manera
similar, malgrat que generalment
adopta un paper forca passiu, allunyant-se de l'escena o eridant només
durant una breu estona per desaparéi-

Polis de mes de dues

setmanes.

xer tot seguit. Cal destacar que en cas
que la femella siguí descoberta al
mateix niu. no abandonará la posta
fins que el visitant sigui visible, tot i
sentiní les seves pases prop seu.
Tanmateix, en aquest cas, s'allunyará
silenciosament i mai no emetrá els
senyals esmentats.
El nombre de peixements diaris del
másele a la femella mentre aquesta
incuba és forca variable. S'han observat casos en qué no es passa de 4 i
d'altres en qué el registre és superior a
10- Segurament que el tamany de la
presa aportada sigui un factor determinant de la frequéncia i el nombre de
peixements. Val a dir que aquests son
també mes freqüents de bon matí i
cap al tard, a hores en qué la insolado
és menys intensa.
Ca! remarcar també que és durant
aquesta fase de la reprodúcelo que la
femella efectúa la muda de les plomes
remiges i rectrius, que s'acaba de
completar en la primera setmana de
vida deis polis. Aquest fet és totalment lógic si considerem que aquesta
és l'época de l'any en qué la femella
haurá de volar menys. Hi ha, per altra
banda una regulació de tipus hormonal del procés,

Ei n a i x e m e n t deis polis
i la incubació
En néixer, els polis presenten un
plomissoi poc dens i de color blanquinós. Ais pocs dies aquest plomissoi és
substituit per un altre de color mes
torrat i espés. La femella resta sempre
amb els petits durant aproximadament les dues primeres setmanes de
vida, ja que els polis teñen fins llavors
escasses possibilitats de desplacarse. La tasca de la mare és, dones, de
garantir una protecció mes efectiva
deis indefensos pollets i, albora, de
subministrar-los ombra. No cal dir que
i'aportació de menjar és també a
carree del másele, predominant de
manera gairebé absoluta els intercanvis aeris entre aquest i la femella.
Ben aviat es desenvolupen els canons deis quals sortirá la ploma

Revista de Gixona

Polt volador, emplomissat

própiament dita. Les primeres en
sortir son tes remiges, seguides de les
escapulars i les rectrius. Cal dir que el
creixement de les plomes és extremadament rápid. Passades les dues setmanes els polis teñen ja capacitat de
fer petites galeries al sembrat a fi i
efecte de protegir-se deis raigs del sol.
La femella fa cap al niu només per
portar el menjar que va cacant el
másele. També hi va per dormi i a
protegir ets polis en cas de pluja. La
resta del día el passa patrullant per ia
zona o bé parada en algún indret
enlairat prop del niu.
La curiositat deis polis, a les dues
primeres setmanes de vida, en presencia d'un visitant, esdevé a partir de
llavors d'una gran agressivitat. Per
aixó se sitúen els joves cendrosos
amb les ales obertes i amb el dors
recoizat a la vegataeió, i Heneen les
potes cap endavant tot intentant
prémer amb les ungles que ja comencen a ser forca desenvolupades. Rarament es defense amb el bec.
Quan arriba la mare amb el menjar,
es para al mig del niu - e l quai ha
perdut tota l'estructura inicial i s'ha
convertit en una mena de plataforma
desdibuixada-. moment en qué els
joves surten de les galeries amb
fondária variable i se sitúen també al
centre del niu tot estirant el coll, obrint
la boca i amb les ales penjant i vibrant.
És llavors quan la femella va desquarterant la presa i la dona ais diferents
polis ets quals, a mesura que s'atipen,
retornen a refugiarse entremig del
sembrat. Un cop repartit el menjar la
femella abandona el niu.
Al voltant de les tres setmanes, la
femella ja no dona l'aliment a ta boca
sino que deixa la presa al niu tal i com
el másele li ha Iliurat. En apropar-se a
les quatre setmanes de vida, el plomissoi va caient de manera progressiva
per tal de deixar pas a un plomatge
juvenil de color marró argila, fáciiment
diferenciable del de la famella adulta.
Destaca en els joves la presencia
d'una taca blanca at clatell que contrasta clarament amb la resta del
plomatge, Els polis ja no romanen al

del tot.

mu sino que cada vegada se n'allunyen mes. Al mes de vida els cendrosos efectúen petites volades sense
enlairar-se massa i abandonen els
voltants del niu de manera quasi
definitiva.

La iniciació al v o l i a la caca
La següent fase será la iniciació al
vol i l'ensinistrament a la caca. Si fins
ara tota l'acció ha tingut lloc al mateix
camp on es trobava el niu, a partir del
moment en qué els joves poden
efectuar curts vols, l'escena se sitúa
en algún deis camps adjacents o
propers. Així podrem parlar de ['existencia d'un camp de nidificació i cria,
i un camp d'ensir,istrament i aprenentatge, Durant aquesta etapa la femella
és la que interve de manera mes
decisiva. Sovint en::alca els joves tot
obligant-los a efectuar petites volades.
Tanmateix, situant-se prop deis polis
voladors, els engresca al joc de ser
perseguida ara i adés.
Si fins aquest moment era la femella
la que portava el menjar ais joves, ara
son aquests els que li van a cercar.
Abans que l'aliment arribi a un deis
polis, hauran de produir-se dos canvis
successius: un del másele cap la
femella i un segon de la femella cap al
jove.
En aquesta darrera etapa de la
reprodúcelo l'activitat queda gairebé
reduida a les hores de menys radiació
solar, és a dir a l'albada i al capvespre.
Llavors, ets esparvers son visibles,
situant-se preferentment damunt les
bales de palla. Durant la resta del dia
els animáis romanen refugiats en
algún marge o bé sota d'aquestes
mateixes bales de palla.
És freqüent en aquests primers dies
de vol que els joves comencin a cacar
insectes a térra. També de vegades
hem pogut observar com, tot i essent
encara alimentáis pels progenitors,
capturen ja algún vertebrat com petits
rosegadors que al crepuscle freqüenten els espais oberts.

I
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L'esparver
En arribar la nit, mentre e)s pares
llisquen baixos sobre els camps a la
recerca d'aliment, els joves busquen
reces per anar a jóc i, sempre es fan
un jap en qualsevol marge d'herba al
qual poden fer cap les nits següents.
Tant máseles com femelles poden
agrupar-se per sexes per passar junts
la nit en alió que en podriem dir
"dormiders", generalment situats en
sembrats que encara no han estat
segats. Tots els máseles i les femelles
que fan niu en una mateixa zona, es
reuneixen en llustrejar i, després de
voltar insistentment sobre un determinat camp, es van enfonsant entre la
vegetado. Així, hem observat, dormiders de máseles i femelles formats per
3-4 i 5 exemptars respectivamení.
Aquests indrets es mantenen en dies
successius malgrat que, a causa de
répoca avancada en qué es constitueixen, poden ser vistos només durant
pocs capvespres.

El llarg viatge de retorn
A fináis de juliol i principis d'agost,
els esparvers cendrosos comencen a
marxar. Primer ho faran aquelis que
hagin perdut la descendencia i per
tant, no els arreli cap Migan a tes terres
on han passat gran part de la primavera i de l'estiu. Aquelis que hagin
aconseguit portar la crianca a bon
terme, retardaran la marxa cap a terres
africanes uns quants dies. Els joves,
cada cop efectuaran desplagaments
mes llargs des deis camps d'aprenentatge, i la seva autonomía alimentaria
també augmentará. De cop, aproxlmadament vint dies mes tard que encetin
els primers vols, després que el joc els
hagi servit durant tot aquest temps
com a eina per madurar actituds que
els serán profitoses i necessáries per
sobreviure en un futur immediat, els
joves esparvers emprendran també el
llarg viatge.

El territori, les técniques
de caca i ralímentació
Des del moment de ¡'arribada deis
esparvers cendrosos, hom s'adona
que llur presencia és mes o menys
constant dins una mateixa zona, Fins
el moment de la construcció deí niu i
la posta deis ous, observarem l'existéncia d'alló que anomenarem área
d'activitat. El territori com a tal es
defineix a partir de la construcció del
niu i está constituit per l'espai que
ocupa el sembrat on está intal.lat. Más
enllá d'aquest límits parlarem d'área
d'activitat.
El territori dones, té una extensió
forca reduida, i és defensat activament
per qualsevol deis progenitors. Els
354 ^
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ataos es fan particularment conspicus
devant la presencia d'altres rapinyaires presents a ta zona, com el falcó
mostatxut (Falco subbteo).
I'arpella
(Circus aerug/nosus). el falcó pelegrí
(Falco peregrinus), el xoriguer (Falco
tinnunculusl.
I'aligot (Buteo buteo) o
l'esparver vulgar (Accipíter
nisus).
També son atacats els córvids, com el
corb (Corvus corax) i la garsa (Pica
pica}. Aquesta mereix especia! comentari per la seva abundancia, de manera
que els atacs deis esparvers cendrosos a les garses son molt freqüents,
especialment en presencia deis polis.
Les persecucions a aquests córvids no
teñen mai intenció de captura sino
només de fer por a l'intrús que sol
anar-se a refugiar entre la vegetació
d'arbustos deis marges deis camps.
Dins el territori, la presencia de
congéneres és suportada de manera
variable. En ocasions hem observat
una gran tolerancia, mentre que en
d'altres s'ha fet notar un cert comportament agressiu. Una análisi mes
acurada d'aquest comportament de
rebuig potser ens portarla a la descripció de conductes lúdiques o de joc,
també ben freqüents entre els adults.
L'área d'activitat, emprada per la
captura d'aliment, no és defensada
contra els intrusos. Les árees d'activitat de les diferents parelles s'amaguen
a causa de la gran extensió. No és rar
de veure dos máseles cacant junts
sobre un mateix camp. Si bé la recerca
de preses té lloc preferentment en un
radi de no mes de 3-4 km al voltant
del niu, també han estat observats
exemplars cacant a distancies lleugerament superiors.
Malgrat el que podriem suposar, les
árees en qué desenvolupen les activitats els esparvers cendrosos, no son
excessivament allunyades de la presencia humana, ans al contrari, hem
observat una certa preferencia pels

indrets humanitzats, propers a pobles
i cases pairáis, on l'anar i venir deis
agricultors amb els seus tractors i
altres estris és gairebé una constant.
L'esparver cendrós és una especie a
la qual podriem definir com de semisocial; la presencia d'individus coespecifics en una mateixa zona és una
condició important per la instal.lacio
deis nius a les árees tradicionals de
cria. L'existéncia d'aquestes relacions
amplíes entre els components d'una
mateixa població els dona confianza
en el seu assentament a la vegada que
permet una ben segura comunicado
entre ells, ara per ara inperceptible
pels humans.
La figura del cendrós anant de caga
es inconfusible. Invariablement planeja sobre els camps a poca aleada del
sembrat, batega les ales intermitentment, lleugerament inclinades respecte a l'horitzontal, de manera que el eos
forma una mena de V. D'aquesta
forma recorre tot l'espai obert, ressegueix qualsevol sinuositat i relleu del
terreny. Mai no l'hem pogut observar a
l'interior d'espais boscans. De sobte
es Henea a térra per tal de capturar
alguna presa. Rarament persegueix
ocells al vot. Li agrada especialment
de cacar sobre aquelis camps que han
estat tallats fa poca estona. De vegades ha estat vist cacant inmediatament després d'haver-se llencat d'algun lloc enlairat (caca a l'aguait). Pot
efectuar també breus vols planejadors.
Quant a la elasse de preses que
captura, l'esparver cendrós és una au
que varia la dieta en funció de les
disponibilitats alimentarles de l'área
de cria. Així a l'Empordá, a causa del
carácter antropomórfic de la població
de cendrosos. el pardal comú (Passe
domesticus)
constitueix una de les
peces mes importants de la seva dieta,
tant en alió que fa a nombre de preses

Resultáis de r"operació
esparver cendrós"
ANY 1 9 8 4

Niu
Navata

Vilanant

núm.'"'
1
0

Ous Polis nascuts Polis en vol Polis totals""
?
7

3
3

0
2

0
2

3

7

0

0

0

4

7

0

0

0

5l'l
6

-

-

-

-

7

3

0

0

Causes'
Espoliació
Mon per la
segadora
Xafats per la
segadora
Xafats per la
segaroda
Espoliació

ANY 1 9 8 5
Niu niim. Ous Polis nascuts Polis en vol

Navata

Vilanant

1

O

O

Polis totals Causes

O

Xafats de manera

furtiva i volunt.
Morts i esquarterats furtivament
poli no volador
mort furtivament
poli volador mort
furtivament per
tret
4
5(?)
6
7(?1

Espoliació
Espoliació

(a) Amb el símbol (?) expressem aquells casos en qué no s'ha localitzat el niu pero
que es gairebé del tot segura la mtal.lacio de la parella corresponent, pero es
desconeixen els resultáis fináis de la nidificació.
(b) Nombre de polis que arriben a abandonar el territori de nidificació per
emprendre la migració. Podem dir que és el nombre de polis definitivament salváis.
(c) Causes o motius de la desaparició o destrucció deis ous, i de la sostreta o mort
deis polis que han nascut o han comencat volar.
capturades com a biomassa aportada.
També té forca incidencia sobre aiáudids com Talosa (Alauda arvensis) i la
cogullada (Galerida cristata), especialment en les fases de polis. Un tercer
grup poc important, al contrari d'alló
que es podría suposar, el constitueixen els petits rosegadors i especialment l'abundant ratolí de camp (Apodemus sylvaticusj. Tot aixó es veu
completat per un ampli ventall d'insectes ingerits, especialment de l'ordre deis Ortópters i deis Coleópters.
Altres vertebráis capturáis han estat
la puput (Upupa epopsj, la guatlla
(Coturnix coturnix). la cardina (Carduelis cardue/is). el llangardaix comú (Lacera lepida). el conill
(Oryctolagus
cuniculus) en estat juvenil, i fins i tot
una vegada observárem com un masele portava una serp de mitjanes
dimensions al niu, sense arribar a
determinar Tespécie. Cal dir que propers estudis mes acuraís, a base de
l'análisi d'egagrópiles, ens permetran
aprofondir mes en l'espectre trófic
d'aquest rapinyaire.
Hem de remarcar finalment que un
cop les preses han estat capturades

pels adults i especialment peí másele,
son processades de manera que en
ser Iliurades ais polis, ja están parcialment mutilades i esquarterades. A
mesura que els joves van creixent, les
peces aportades mostren cada vegada
estats mes intactes.

L"'OperacÍó Esparver
C e n d r ó s " , una necessitat
Pero tot el que fins ara hem descrit
correspondria a la vida d'una parella
de cendrosos a casa nostra si ometem
alió que mes els afecta. En realitat la
nidificació es veurá profundament alterada i si vol portar-se a bon terme,
les aus hauran d'acostumar-se a un
paisatge canviant i a les molésties
ocasionades per rhome en el seu
intent de salvar la posta o els polis. Ja
des de l'any 8 0 s'organitza a la
comarca de l'AIt Empordá la campanya anomenada "Operació Esparver
Cendrós", dins les activitats iniciades
per
la
lAEDEN
(Institució
Altempordanesa per a l'Estudi i Defensa
de la Natura), Les campanyes i treballs
de rescat de les niarades s'efectuen en

d'altres zones i paísos de l'área de cria
de Tocell en qüestió. La tasca es
redueix a localitzar els nius i. previ
contacte amb l'agricultor afectat, es
deixa un tall de sembrat dempeus tot
al voltant del niu, a Thora de la sega.
Per raons de discreció, en alguna
ocasió s'ha optat per no deixar cap
tipus de senyal que pugui indicar la
presencia del niu, i els polis s'amagaguen sota bales de palla.
Sortosament, i en contrapunt amb
la problemática situació deis nius,
l'esparver cendrós és una au d'una
gran plasticitat davant la presencia i
les activitats humanes i permet manipulacions freqüents deis ous i especialment deis polis, acceptant fortes
modificacions del seu espai físic de
cria.
Els últims dos anys, quan les tas*
ques de recerca i localització s'han
intensificat i han conat resultats forpa
positius, un nou fl^gell s'ha sumat al
de les segadores. L'espoliació deis
nius i la violenta persecució deis
esparvers; ben se^ur per obssessionats en la creenca que aquests rapinyaires disminueixen la riquesa cinegética, ha anat a convertint alió que
hauria estat una segura recuperació de
l'espécie a casa nostra en un desastre
ecológic que está m e n a n ' l'esparver
cendrós cap a una dramática i violenta
extinció.
Caldrá en edicions properes, uns
nous plantejaments d'aquesta campanya de salvaguarda. Es fa necessária
una conscienciació de la població rural
mitjancant cartells, fulletons i xerrades
explicatives. També urgeix una real i
efectiva aportació de mitjans tant
económics com humaos. L'esparver
cendrós está en una situació critica i
per tant critiques han de ser les
mesures per provocar-ne el reeiximent. Si aixó ha de suposar un luxe
amb unes coctraprestacions poc valorades peí conjunt de la societat, ens
haurem de resignar i acceptar l'extermini deis últims esparvers cendrosos
de les nostres ierres.
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