
EI pica-sogues blau
Als boscos amb picots hi sol uiure un moix6 eixerit que s'hi assembla perd no ho 6s. Moka canalln
el coneix per una canE6 que en canta el costum de piro,

Quan arriba el bon temps la muntanya
s'omple de cants d'ocells. Els mascles
marquen el seu territori amb produc-
cions sonores m6s o menys elaborades.
S6n missatges que diuen als possibles
rivals que aquell tros de terreny ja t6
amo, i a les possibles parelles que s,est)
disposat a tirar endavant la funci6 re-
productora de l'espdcie. En la major
part d'espdcies, els cants han estat ca-
llats tot l'hivern abans de I'esclat pri-
maveral. Perd n'hi ha algunes que estan
actives tot I'any. Els seus crits i reclams
es poden sentir en qualsevol mes. El
protagonista de l'article 6s una d,aques-
tes: el pica-soques blau (Sitta europaea).

Parlem d'una espdcie de mida peti-
ta-miljana -uns 14 cm de llarg-, amb
dos ffets molt clars: cua curta i bec llarg
i punxent. Quant a la coloracid, t6 les
parts de sobre {ap, esquena, ales i cua-
d'un blau gris6s. Per sota -gola, pit i
panxa- 6s d'un taronja claret. A l,dpoca
de cria, els mascles tenen aquests co-

per estellar fusta tova a la recerca
de cuques.
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lors apujats de to. Estiu i hivern, tant
els mascles com les femelles, tenen un
antifag fosc des de la base del bec fins
al clatell que els travessa els ulls. Les
potes s6n primes i els dits llargs. Aqui
6s on l'anatomia del pica-soques blau
comenEa a revelar-nos com s'ho ma-
nega per fer el que fa. Les ungles dels
dits s6n llargues i fortes, sobretot la del
dit de darrere. Aixd li serveix com de
gramp6 per grimpar pels troncs dels
arbres. Llueix una condici6 {isica per
enfilar-se, escorces amunt, diferent
que la dels picots. A diferdncia d'ells, t6
tres dits orientats endavant i un enrere

-com la gran majoria d'aus-, mentre
que aquells en tenen dos endavant i
dos enrere. Thmpoc no es recolza so-
bre la cua llarga i semirigida, com els
picots, ja que el pica-soques sembla
escuat. La seva cua 6s m6s aviat curta
i no s'hi repenja quan grimpa. pel que
fa al bec, el t6 modelat per asclar fruits
secs com ara nous, avellanes i aglans, i

Els nius. La relacr6 entre el pica-
soques blau i els picots no s'acaba
en una simple comparaci6 anatd-
mica. Hi ha un tema molt impor-
tant que vincula aquesta espdcie
amb aquell grup: els nius. Sovint,
de resultes d'una canE6 que parla
d'un <ocellet que picava al pati de
l'escola, es deia pica-soques i Gia
el seu niueb, la canalla es pensa
que els forats als troncs dels arbres
els fa el nostre protagonista. Sense

{,!n pica-*oques blau
a**egct en Hl,la harr*nada,

voler-ho, la canE6 transmet un missat-
ge equivocat que en moltes activitats
de descoberta de la natura mirem de
corregir: els forats rodons que veiem
en alguns troncs els fan els picots, no
pas el pica-soques blau. El pica-soques
blau els aprofita per fer-hi el seu niu
a dins, perd no t6la capacitat de fora-
darlafistacom els picots negre, verd
o garser. Es el que s'anomena tdcni-
cament, perd entenedora, un ocupant
secundari de cavitats. Es a dir, una es-
pdcie que ocupa forats que prdviament
han obert i Gt servir algun dels picots
de les nostres contrades. Aixi doncs,
on hi hagi pica-soques blauja podeu
pujar-hi de peus que tamb6 hi ha ca-
vitats als arbres.

Com que les cavitats s6n uns nius
segurs de cara a les inclemBncies me-
teoroldgiques, i nom6s n'hi ha on les
fan els picots, esdevenen un recurs molt
preuat pels ocells que les aprofiten. Per
aixd, el pica-soques blau marca acfsti-
cament el seu territori tot l'any, no fos
cas que a l'hivern abak6s la gdrdia i
algd altre se'ls Gs seus. A m6s a m6s
d'un ampli repertori de crits i xiulets
territorials, el nostre protagonista ha
desenvolupat una altra manera, dnica
entre la nostraavifauna,de protegir els
seus nius: tapar l'entrada del forat amb
fang fins a ajustar-la perqud nom6s hi
pugui passar ell.

Quan aprofita cavitats de picot gar-
ser gros no n'hi ha de posar gaire. ja
que s6n uns forats bastant de Ia seva
mida. Perd quan el que aprofita s6n
cavitats de picot negre, l'envi de fang
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quc construeix 6s notable, car s6n uns

forats molt m6s grans del que caldria.

Grimpant amunt i avall. Encara hi ha

una altra caracteristica del pica-soques

blau que el fa un mok6 especialment

interessant. fa hem dit que s'enfila peis

troncs amb facilitat. Tamb6 es pcnja

de 1es branques com si res. D'aquesta

manera explora 1'escorga a la recerca de

cuques. Amb elbec llarguet t punxent fa

saltar miques de fusta i aixeca 1'escor-

ga, introduint-l'hi com si fos un petit
tasc5. Perd a m6s a m6s, el pica-soques

blau sap baixar pels troncs. En realitat,
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6s l'rinic ocell del

pais que ho pot fer.

Els picots i els raspi-

nells, que tamb6 s6n

bons grimpaires, quan

arribcn a dalt de tot dels ar-

bres han de volar-ne per canviar

dc lloc. El nostre protagonista no. So-

vint gira cua i baka pel tronc tal com

hi ha pujat. Aixi encara pot repassar

els rebrecs i clivelles de l'escorca des

d'un altre angle.

Com0 i confiat. A les nostres comar-
ques el pica-soques blau 6s una espd-

cie comuna i ben distribuida. tant

en boscos caducifolis com en bos-
cos de coniferes. L(rnica condici6

6s que hi hagi cavitats de picots.

Akd no vo1 dir que a1li on hi hagi

forats sempre hi trobarem ei nos-

tre ocell, perd sovint si. De vega-

des, quan hi ha moltes cavitats, hi
pot haver diversos territoris l'un a

tocar de l'altre.
La necessitat de cavitats per fer

ei niu fa que ocupi caixes-niu. Fins

i tot n'hi ha models pensats expres-

sament pcr a ell. Perd on el pica-

soques blau es mostra m6s confiat
6s a les menjadores pcr a moixons.
Posar menjadores a l'hivern per a

mallercngues. pardals. pit-rojos.
merles, pinsans, verdums, lluers,
caderneres... es una pr)ctica en ex-

pansi5 al nostre pais. Es una mane-
ra barata i efectiva d'omplir de vida

els nostres jardins i balcons, i
gaudir de ia companyia de

m6s espdcies de les que

ens podem imaginar.

Quan els moi-
xons les troben i
s'hi acostumen,
amb les menja-
dores tenim di-
versi5 assegurada

per tots els mesos

freds de l'any, que

a l'Alt Urgell, el Ber-

guedi i la Cerdanya no

s6n pas pocs. Boles de 1lard

amb llavors, pipes i, sobretot, cacauets

naturals s6n menges ben gustoses per

al nostre eixerit pica-soques. Ara b6,

no tots elsjardins tenen la sort de re-
bre'n la visita. Cal que cstiguin a prop

de llocs com ara boscos de ribera, rou-
redes, pinedes madures, parcs urbans

amb arbres vclls... 3r.

cAD[-PEDRAFoRcn ta, ?']


